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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Onze voorganger is Ds. O.O. Grevink uit
Tilburg
Lector:
Henk Hoogendoorn
Organist: Gerard Boersma
In deze dienst zal nog niet worden
gezongen.

Lied 3: ‘Wij zagen hoe het spoor van
God’, lied 1000: 1,2,3,4,5
https://www.youtube.com/watch?v=vd4pxt
lMiDA

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst.

Orgelspel

Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria: gelezen door de ouderling van
dienst of de melodie gespeeld door het
orgel
Drempelgebed
Lied 1: ‘De Heer heeft mij gezien en
onverwacht’, gezang 487: 1,3
https://www.youtube.com/watch?v=OdKqu
XtVwPc
Lezing van de Tien Woorden uit de
Groeibijbel (mag door iemand uit de kerk
gelezen worden)
(uit: Groeibijbel 3, Piet van Midden en Cees
Otte)
Lied 2: ‘Zij zit als een vogel’, lied 701:
1,2,3,4
https://www.youtube.com/watch?v=_Nupr
nEeSaw
Gebed om het licht van de Heilige Geest of
gebed van de zondag
Kindermoment; er is geen
kindernevendienst:
https://www.youtube.com/watch?v=E2cu_
EaAi7o&t=1s
Schriftlezing door ouderling van dienst:
Genesis 8
Orgelspel
Schriftlezing door ouderling van dienst:
Genesis 9: 8-17

Verkondiging

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader
Aandacht voor de deurcollecte
Lied 4: ‘Zoek de wegen van de
wijsheid’, lied 849: 1,2,3
https://www.youtube.com/watch?v=6YdvoQ8WNA
Zending en zegen
Orgelspel
Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gaan als groet
naar br. H.A. Metzke.
Afscheid
Omdat ons afscheid dichterbij komt, wil ik
via deze Zondagsbrief u het een en ander
toelichten
Ik denk aan de morgendienst van
4 november 2018 in De Brug. Zonder
dat mijn man het wist, niemand wist het,
was het de laatste dienst die hij in zijn
bijna 40 jaar predikantschap geleid heeft.
Daarna is het heel stil geworden, u heeft
hem niet meer gezien in de kerk.
Voor ons brak toen een ongelooflijk
moeilijke tijd aan van onzekerheid,
onduidelijkheid, worstelen met vragen,
opnames.
Vele maanden waarin u met ons
meegeleefd hebt en voor ons gebeden
heeft, om ons heen heeft gestaan.
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Dan krijgt u het bericht dat 12 juni 2020
emeritaat verleend is wegens
arbeidsongeschiktheid en dat mijn man per
deze datum is losgemaakt van de
gemeente.
De kerkenraad meldt in dezelfde brief dat
men het afscheid gaat voorbereiden.
Voor de kerkenraad is het moeilijk om een
afscheid voor te bereiden, in de eerste
plaats al door de Corona maar ook omdat
niet duidelijk was of mijn man een
afscheidsdienst aan zou kunnen.
Dit was voor mij ook moeilijk om in te
schatten.
De laatste maanden is pijnlijk duidelijk
geworden en hebben we moeten
accepteren dat mijn man niet in oktober
mee zal verhuizen naar Woudenberg, maar
dat hij eind van de maand augustus zal
verhuizen van Tilburg naar een
woonzorgcentrum in Zeist.
Zijn gezondheid laat het niet toe om in een
‘gewone dienst’ van de gemeente afscheid
te nemen.
Om toch een vorm te vinden om afscheid
te nemen heb ik contact opgenomen met
ds. Henk van Kapel en met Henk
Hoogendoorn. We zijn er op uitgekomen
dat het een afscheid zal worden op
aangepaste wijze en in besloten kring in
een korte dienst op zaterdag 15 augustus
in Kerk De Brug te Sprang-Capelle. In deze
dienst willen we het afscheid in gebed bij
God brengen.
Uitnodigingen zijn verstuurd aan leden van
de kerkenraad en vertegenwoordiging van
de classis. Daarnaast zijn ook een (zeer
beperkt) aantal gemeenteleden uitgenodigd
die door ons genoemd zijn.
Het is verdrietig dat we niet samen in een
dienst met de hele gemeente afscheid
kunnen nemen, maar ik ben blij dat we
toch een vorm gevonden hebben en hoop
dat het voor mijn man een goed moment
mag zijn waar hij op terug kan zien. Ik
waardeer heel erg dat ds. Henk van Kapel,
Henk Hoogendoorn en Matty Zoutewelle zo
hebben meegedacht om dit op korte
termijn mogelijk te maken.
Op zondag 11 oktober ben ik aanwezig in
de morgendienst om afscheid van u te
nemen, ik vertegenwoordig dan ook mijn

man. Ds. Henk van Kapel zal deze dienst
leiden.
Hopelijk begrijpt u de reden waarom het
afscheid van ons zo zal verlopen.
We zien met dankbaarheid terug op 12 hele
mooie jaren in Sprang-Capelle . Helaas zijn
de laatste jaren getekend door ziekte, maar
u hebt ons vastgehouden in gebeden en
vele vormen van meeleven.
In Christus verbonden,
Aline Bol-Verbree

Collecten:

De opbrengst van de collecte van deze
week gaat in zijn geheel naar de
slachtoffers van de verwoestende explosie
in Beiroet.
Zware explosie in Beiroet maakt meer
dan 300.000 mensen dakloos
Door de enorme explosie in de haven
van Beiroet zijn duizenden gewonden
gevallen, de helft van de stad is
beschadigd en 300.000 mensen zijn
dakloos. De nood is hoog: Libanon
zucht al onder een zware economische
crisis en de gevolgen van de
coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp
gestart via het internationale kerkelijk
netwerk en de eigen partners ter
plekke. Uw steun voor Libanon is zeer
hard nodig!
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene
op het andere moment dakloos
geworden. Huizen en bezittingen zijn
weggevaagd. Mensen hebben niets
meer. Kortom, een ramp van
onvoorstelbare omvang!
Via ACT, het internationale kerkelijke
netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt
eerste noodhulp geboden. Mensen
ontvangen voedsel, water, kleding en
hygiënematerialen.
“Mensen zijn in shock en totaal
ontredderd,” vertelt Wilbert van Saane,
uitgezonden medewerker van Kerk in
Actie in Libanon. "Beiroet lijkt een
oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd
en er zijn heel veel gewonden,” vult zijn
vrouw Rima aan.
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Naast de vele slachtoffers en materiële
schade doemt er een nieuw probleem op:
graansilo´s in de haven zijn zwaar
beschadigd. Wilbert: “Daar maak ik me
zorgen over. Nu is men vooral gericht op
medische zorg, de ziekenhuizen zijn
overvol. Maar straks is er het probleem van
tekort aan meel.”
Kom ook in actie en help de
slachtoffers van de verwoestende
explosie in Beiroet.
U kunt uw bijdrage in de collecteschaal
doen of u maakt uw bijdrage over op
het rekeningnummer van de ZWO:
NL16RABO0373 7092 42 met
vermelding van Beiroet
Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen
(0416 273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Afscheid ds. Jaap Bol
Zoals bekend is aan onze predikant ds.
Jaap Bol op jongstleden 12 juni emeritaat
verleend wegens arbeidsongeschiktheid en
is hij per deze datum losgemaakt van onze
gemeente.
Het idee heeft postgevat om het afscheid
van ds. Bol van onze gemeente op
aangepaste wijze in besloten kring vorm te
geven in een korte dienst op zaterdag 15
augustus om 14.30 uur in Kerk De Brug te
Sprang-Capelle. In deze dienst willen we
het afscheid in gebed bij God brengen.
Voorgangers zijn ds. Jaap Bol en ds. Henk
van Kapel.
De afscheidsdienst van ds. Jaap Bol vindt
plaats op een moment dat zijn verhuizing
uit onze regio aanstaande is. Vanwege zijn
kwetsbare gezondheid is door Jaap en Aline
in overleg met ds. Henk van Kapel deze
datum gekozen en bepaald wie er worden
uitgenodigd.
Echtgenote Aline zal in de maand oktober
gaan verhuizen, wij zullen van Aline

afscheid nemen in de dienst van zondag 11
oktober a.s.
U kunt de dienst volgen via kerkomroep. U
kunt natuurlijk een schriftelijke groet
sturen aan ds. Jaap Bol als u dat wilt.
Pastoraat
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of
behoefte aan contact kunt u dat aan mij
doorgeven. Graag met uw telefoonnummer
voor het geval we dat niet kennen.
Dan kan het worden doorgegeven aan uw
contactpersoon.
Begraafplaats Tilburgseweg
Van de Gemeente Waalwijk ontvingen we
een bericht over ruiming van vak D van de
algemene begraafplaats aan de
Tilburgseweg. Als u een nabestaande bent
van iemand die in vak D begraven is, dan
kunt u de berichtgeving opvragen bij Henk
Hoogendoorn of Matty Zoutewelle.
Toekomst van de kerkdienst
Tot nu toe waren er ongeveer veertig
personen aanwezig in de kerk. Daarmee
was het beneden nog niet ‘vol’. De galerij
zal pas worden gebruikt als het beneden
‘vol’ is.
Er werd ook door gemeenteleden
geïnformeerd naar de opbrengsten van de
collectes. Door de beperkingen van de
coronacrisis zijn de collectes al enige tijd
niet geteld. Zodra dit is gedaan zal dit, met
de bedragen die per bank werden
overgemaakt, worden doorgegeven in
Kontakt.
Er wordt een plan uitgewerkt om op 30
augustus in aangepaste vorm avondmaal te
vieren. Binnenkort hierover meer.
In september hopen we weer te beginnen
met kindernevendienst en oppas.
In Kontakt zijn u de regels voor de
kerkdiensten doorgegeven.
We moeten ons houden aan de regels van
de overheid en aan de adviezen van de
PKN. U kent natuurlijk inmiddels de
coronaregels: geen handen schudden,
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hoesten en niezen in de elleboog, houd
altijd tenminste 1,5 meter afstand. Blijf
altijd thuis bij gezondheidsklachten. We
moeten directe contacten zoveel mogelijk
vermijden.
1.Blijf altijd thuis bij verkoudheid, hoesten
of koorts. Mensen met een zwakke
gezondheid, in het bijzonder ouderen,
vragen we thuis te blijven en de diensten
te blijven volgen via kerkomroep en
kerktelefoon.
2.Voorkom groepsvorming of opstopping bij
de ingang voor en na de dienst.
3.Ontsmet bij binnenkomst uw handen met
de beschikbare gel.
4.Bij de ingang staat een collecteschaal
waarin u uw bijdrage voor alle collecten
gezamenlijk kunt doen. We rekenen op uw
bijdrage, die natuurlijk ook kan als
bankoverschrijving.
5.U krijgt een zitplaats aangewezen door
de koster of iemand anders, herkenbaar
aan een signaalhesje. Volg die
aanwijzingen zo snel mogelijk op.
6.Gezinnen mogen bij elkaar, verder
houden we tenminste 1,5 meter onderlinge
afstand. Toewijzing van plaatsen gaat van
voor naar achteren.
7.Neem eventueel uw jas en/of paraplu
mee naar uw zitplaats.
8.In de dienst wordt nog niet gezongen.
Liederen worden beluisterd via YouTube of
teksten worden gedeclameerd.
9.Er is, in ieder geval tot september, geen
kindernevendienst of kinderopvang.
10.Er is slechts één toilet geopend en dat
alleen voor noodgevallen. Moet u daarvan
toch gebruik maken, maak het dan na
gebruik schoon met de aanwezige
reinigingsdoekjes volgens de daar
opgehangen aanwijzingen.
11.Verlaat na afloop van de dienst de kerk
van achteren naar voren op aanwijzing van
de koster. Houd daarbij voldoende
onderlinge afstand.
12.En last but not least: Ook in deze vorm
mogen we vieren en delen GELOOF, HOOP
EN LIEFDE, verbonden en geïnspireerd door
GODS GEEST.
Henk Hoogendoorn

