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Dienst ter gelegenheid van het
afscheid van ds. Jaap Bol op
zaterdag 15 augustus 2020
14.30 uur
Voorgangers
ds. Jaap Bol en ds.
Henk van Kapel
Organist
Cedrik Kerkdijk
Welkom
Psalm 100 : 4
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Dankwoord en gebedsintentie ds. Jaap
Bol
Efeziërs 3 : 16-19
Gebeden
Overhandiging getuigenissen van
classis, werkgemeenschap en
kerkenraad
Formulier afscheid van een dienaar des
Woords
Zegen
Gezang 95 uit liedboek 1973
Orgelspel gezang 969
Dienst zondag 16 augustus 2020
9.30 uur
Thema: De zin van je leven
Onze voorgangers zijn Riny Visser, Jan
de Gruijter en Brenda Kerkdijk
Organist: Jos Dekkers
In deze dienst zal nog niet worden
gezongen.
Orgelspel

Onze hulp en Groet
Drempelgebed
Lied: Wees bij ons (Sela) via
YouTube
Gebed van toenadering
De 10 woorden
Lied 316 verzen 1 en 4: via You
Tube vanuit de kerk in Nieuwe
Pekela
Dienst van het woord
Gebed voor de opening van het woord
Schriftlezing: Prediker 1 : 1 – 11
door Jan de Gruijter
Lied 720: melodie wordt gespeeld
door organist daarna wordt tekst
voorgelezen door Riny Visser
Inleiding
Overdenking
Lied: God roept ons (Sela)
Dienst van de gebeden
Dankzegging en Voorbeden
Stil gebed
Afsluiten met gebed
Aandacht voor de collecte
Gedicht: Geloof en zin
Slotlied: Mag ik jou tot zegen zijn
(Sela)
Heenzending en zegen
Orgelspel
Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gaan als groet
en felicitatie naar br. en zr.
Mandemakers-de Koning uit
Kaatsheuvel. Zij waren op 14 augustus
50 jaar getrouwd.

Welkom
Lied 793 ‘Bron van liefde, licht en
leven vers 1,2 en3: via You Tube,
Nederland Zingt
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Collecten:
1.Zending in Rwanda
2.Algemeen Onderhoud
Bijdragen kunt u overmaken, voor de
eerste collecte naar het
rekeningnummer van ZWO en voor de
tweede collecte naar het
rekeningnummer van de kerk.
Vandaag wordt de opbrengst van de
collecte verdeeld tussen het algemeen
onderhoud en zending in Rwanda.
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda
heeft bijzondere aandacht voor
jongeren, armen en slachtoffers van de
genocide. De kerk betrekt jongeren
actief bij het gemeenteleven en geeft
hen een eigen plek in de kerk. Ook
krijgen zij begeleiding bij de
uitdagingen in hun dagelijks leven,
zoals werkloosheid, armoede en
geweld, en krijgen ze training om hun
talenten te versterken. De kerk biedt
ook trainingen aan de veelal arme
gemeenteleden. Zij leren nieuwe
landbouwmethoden aan om hun
levensomstandigheden te kunnen
verbeteren. Voor daders en slachtoffers
van de genocide organiseert de kerk
zogenaamde "lichtgroepen" waarin zij
leren om met elkaar te kunnen
samenleven. Deze collecte is bedoeld
voor hoop, hulp en verzoening in
Rwanda.
Voorbeden
Voor de dienst van zondag kunt u mij
voorbeden doorgeven door mij te bellen
(0416 273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
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, 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.
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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
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