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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger is onze oud-predikant
ds. Cees ’t Lam uit Hoogeveen
Toelichting: We leven nog steeds in een
onzekere periode. Het virus grijpt weer om zich
heen. Onzekerheid – wat doet dat met je? Het
roept angst op en geweld. Of roept het juist op
tot vertrouwen? In ieder geval sta je samen
sterker. In drie gedeelten wil ik het thema
onzekerheid aan de orde stellen. Onze gids
daarbij is Mozes. Elk gedeelte heeft dezelfde
opbouw: een aantal lezingen over Mozes uit
het boek Exodus, een korte meditatie en een
afsluitend lied of orgelspel ter bezinning.

Lector:
Henk Hoogendoorn
Organist:
Jos Dekkers
In deze dienst zal nog niet worden
gezongen.



Voor de dienst: orgelspel
Welkom door ouderling




Aanvangswoorden
Orgelspel: Psalm 81 vers 8 (Ik ben Hij
die is), afgesloten met Klein Gloria



Woorden bij Psalm 81 en gebed bij de
voortgang van de dienst
Lied bij aansteken kaars en als de
kinderen naar de nevendienst gaan:
Laat je licht maar schijnen
(https://www.youtube.com/watch?v=u8
G8zJhwt6I)






Onzekerheid - inleidende woorden
Presentatie (via beamer) – tijdens de
presentatie speelt de organist lied 835:
Jezus ga ons voor-



Lezingen uit Exodus (1e gedeelte) –
door lector
Meditatie (onzekerheid >> angst)
Lied Nederland Zingt
(https://www.eo.nl/thema/samengeloven/nederland-zingt-liederen)Jezus, ga ons voor

















Lezingen uit Exodus (2e gedeelte) –
door lector
Meditatie (onzekerheid >> vertrouwen)
Orgelspel: Lied 904 vers 1 (Beveel
gerust uw wegen)
Lezingen uit Exodus (3e gedeelte) –
door lector
Meditatie (onzekerheid >> samen)
Lied Hart en Ziel (https://np-kroncrvv2-staging.s3.amazonaws.com/Deheer-heeft-mij-gezien-en-onverwachtElbert-Smelt-Met-hart-en-ziel.mp4) ) –
De Heer heeft mij gezien
Gebed
Lied Nederland Zingt
(https://www.eo.nl/thema/samengeloven/nederland-zingt-liederen) –
God die droeg ons voorgeslacht
Afsluiting en zegen
Na de dienst: orgelspel

Berichten voor de gemeente
De bloemen van de kerk gaan als groet
en ter bemoediging naar Naomi van
Oversteeg.

Collecten:

1.Regiocollecte
2.Kerk

Voor vandaag staan gepland de regiocollecte
en de collecte voor de kerk.
De regiocollecte wordt gehouden op verzoek van alle
samenwerkende diaconieën in de regio. Deze keer
is de voordracht gedaan door de diaconie van de
Hervormde Kerk Sprang en is deze collecte
bestemd voor het werk van de Stichting ZOA.

ZOA
(regionale
diaconie
collecte)
ZOA biedt
hulp, hoop
aan
slachtoffers

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

van rampen en conflicten. Omdat ze in de
gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de
mensen nodig hebben. Eerst richten ze zich op
primaire behoeften, zoals eten, drinken en
onderdak. Later volgen werk, onderwijs en
infrastructuur. Daarmee richten ze zich op
zowel noodhulp als wederopbouw.
De wederopbouw doen ze samen met de lokale
bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als
programmamedewerker, beveiliger of docent.
Ook overheden, kerken en banken betrekken ze
bij het werk. Zo ontstaat de oplossing van
binnenuit. En realiseren ze een stabiele basis
voor de toekomst.
In totaal telt de organisatie ruim achthonderd
medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit
de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het
hoofdkantoor en de landenkantoren beschikken
ze over vaste teams. Daarnaast worden ze
ondersteund door duizenden vrijwilligers.
Samen zetten ze zich in voor hulp, hoop en
herstel in ramp- en conflictgebieden. Zodat
alles weer zo wordt als het ooit was. En
misschien zelfs wel beter.

Binnen afzienbare tijd is hiervoor ds. Otto
Grevink waarschijnlijk beschikbaar. Er werd
informatie gegeven over contact met hem en
vragen van aanwezigen beantwoord. De
aanwezige leden vonden het in grote
meerderheid een goed voorstel.
In de vergadering van de kerkenraad op 14
september is vastgesteld dat aan het eind van
dit jaar waarschijnlijk enkele ambtsdragers
zullen aftreden. Daarover komt nadere
informatie in het komend nummer van Kontakt.
De zorgen hoe het verder moet met onze
gemeente nemen toe.

U kunt uw gaven ook overmaken. Voor de Kerk op het
rekeningnummer van de Kerk en voor de regiocollecte
op het rekeningnummer van de ZWO met vermelding
van "regiocollecte"

Henk Hoogendoorn

Zieken
Naomi van Oversteeg heeft een lelijke val
gemaakt met als gevolg meerdere breuken in
haar voet. De operatie moet nog plaatsvinden
en er is een zeer lange herstelperiode
aangegeven.
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.
De toekomst van onze gemeente
Op woensdag 9 september vond de uitgestelde
gemeentevergadering van april plaats.
Belangrijk was het voorstel van de kerkenraad
voor de invulling van de predikantsvacature.
Omdat onze situatie al bijna twee jaar
vergelijkbaar is met een gemeente met een
vacature predikant willen we de ondersteuning
vragen van een ambulant predikant. Dat kan
via de landelijke kerk voor een termijn van
maximaal twee jaar.

Afscheidscadeau voor Jaap en Aline Bol
In de dienst op 11 oktober zullen we afscheid
nemen van Aline Bol. We willen dan aan Jaap
en Aline een cadeau aanbieden als waardering
voor hun werkzaamheden in onze gemeente
vanaf 2008.
We stellen het op prijs als u uw bijdrage voor
het cadeau wilt overmaken naar de
bankrekening van de kerk met vermelding:
afscheidscadeau.

Vredesviering Raad van Kerken Waalwijk/Loon
op Zand dit jaar online: Vrede verbindt verschil
Deze week is het vredesweek. Op allerlei plekken
wordt dit jaar stilgestaan bij hoe ‘Vrede Verbindt
Verschil’. Elk jaar geeft de Raad van Kerken
Waalwijk/Loon op Zand hier aandacht aan in een
vredesviering. In de afgelopen jaren heeft de Raad
van Kerken vaker vredesvieringen gehouden op
het moment dat de vrede onder druk stond. Na het
neerstorten van de MH17 en de gelijktijdige
vluchtelingencrisis, en bij diverse aanslagen. De
jaarlijkse vredesviering sluit aan bij de landelijke
vredesweek van PAX. Vanwege de beperkingen
en omdat veel mensen liever thuis online
vieringen meemaken, heeft de Raad van Kerken
het initiatief genomen tot een korte online-viering,
waarin teksten en gebeden afgewisseld worden
met muziek. Deze viering is hier te bekijken en
wordt via sociale media en nieuwsbrieven van
kerken bekend gemaakt. Centraal staan woorden
uit de Bijbel waarin God verzekert dat Hij met
mensen meegaat, ook in deze roerige tijden.
Pastoor Jos Verbraeken, dominee Marleen
Bloklander, diaken Anton van Diessen en
dominee Otto Grevink werken mee aan deze
viering.
Toevoeging voor niet-digitale nieuwsbrieven: de
viering is te zien via
https://youtu.be/BrQ0TpS1SZ4 en te vinden op
YouTube op het kanaal van ‘Pioniersplek Zin op
School’.

