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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

In deze dienst volgen we het advies van de
landelijke kerk. De dienst is alleen digitaal te
volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Henk Hoogendoorn
Piano (opname): Cedrik Kerkdijk
Zang (opname): Linda Nederveen
Cello (opname): Inge Grevink
Ouderling: Brenda Kerkdijk
Diaken: Kees van Eersel
Voorbeden: Francijn van Eersel
Bloemschikking: Ellis Vervoorn en Willy Rijksen
Filmmontage: Sandra Gaakeer
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
‘Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.’
Woorden naar de psalm van deze zondag, psalm
25 (volgens lied 25a). Ze klinken aan het begin van
de tijd van 40 dagen tot aan Pasen. Een tijd van
inkeer en van soberheid. En dat in een bijzondere
tijd waarin we leven: die is al sober en doet ons al
erg in onszelf keren. Hoe kan deze tijd ons tot
zegen zijn? Juist door stil te staan bij de naam van
God: Ik ben. ‘Ik ben er voor jou’ is dan ook het
thema van de Veertigdagenkalender die je hebt
gekregen, en het staat centraal in de
bloemschikking. Wat kan geloof betekenen in een
tijd van weinig afleiding, die soms ook best als een
verzoeking kan voelen? Wat was de kern van de
omgang van Jezus met die verzoekingen in de
woestijn? We lezen daarover in het Evangelie naar
Markus.

in contact met gemeenteleden die ook iets zouden
willen lezen, spelen, zingen, vertellen of wat dan
ook. En als je niet weet hoe dat opgenomen zou
moeten worden, neem dan ook contact met me op.
Dat gaan we regelen!
En heb je al gezien dat elke week als ik voorga in
De Brug ik een column mag schrijven voor
Weekblad Waalwijk? Meestal zal die ook in De
Duinkoerier geplaatst worden (voor Kaatsheuvel).
Lees de column ‘Vasten zonder carnaval’ hier terug
(blz. 17):
https://newsstand.nl/view/WeekbladWaalwijk/20
210217/MTY=
Bloemschikking.
Thema: Ik ben er voor jou.
Inleiding:
De basisschikking bestaat uit verschillende
onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen.
Het woord "hart" is terug te vinden in
"barmhartigheid". Het hart dat open staat voor een
ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft
en zich over een ander ontfermt. 'Open' omdat het
gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.
In de Bijbel worden zeven werken van
barmhartigheid genoemd: Want ik had honger en
jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven
mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie
namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij.
Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat in de
gevangenis en jullie kamen naar mij toe. Wie naar
de ander omkijkt, heeft begrepen waar het God
werkelijk om te doen is. Breng je binnenste naar
buiten. Stel je hart open voor de ander.

Verschillende gemeenteleden doen (soms op
afstand) mee in deze dienst. Dat vind ik belangrijk,
want in deze tijd van afstand is het fijn om weer
gemeenteleden te zien en horen. Ik kom heel graag
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Nevendienst
Mattheüs 25:36 Ik was ziek en jullie bezochten mij.
Zondag 21 februari
Thema: Wat een plek
Bijbel: Marcus 1: 12 – 15
Jezus gaat naar de
woestijn. Daar wordt hij
40 dagen op de proef
gesteld door satan. Er zijn
wilde dieren, maar ook
engelen die voor hem
zorgen.

Werkjes kinderen vooraf aan de dienst, tijdens
orgelspel
Liederen vooraf:
‘Ik ben veilig in Jezus’ armen’:
https://www.youtube.com/watch?v=9X58Bmb7tG
4
‘Welk een vriend is onze Jezus’:
https://www.youtube.com/watch?v=c5JjATmh6BE

Aanvang van de dienst:
Lied: lied 91a:
https://www.youtube.com/watch?v=oZ1PIUE6iz0
Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst
Stil gebed, bemoediging en groet:
Onze hulp verwachten wij van God
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
(allen) en het werk van zijn handen nooit
loslaat.
Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede,
van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer,
door de heilige Geest, die ons aanvuurt in geloof,
hoop en liefde.
(allen) Amen
Klein Gloria: de melodie gespeeld door het orgel,
tekst gesproken door de voorganger
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, als
in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid. Amen.
Drempelgebed
Inleiding op de dienst: Bloemschikking op tafel,
thema: ‘Ik ben er voor jou’

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in
moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen
staan vergeet-mij-nietjes. Tussen de glazen staan
boomstammetjes. De vorm van het open hart
wordt geaccentueerd door een slinger van
gedroogde lavendelbloemetjes. Geurig symbool
voor goede zorg.
Als iemand ziek is dan wensen we hem of haar een
spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand
echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar
iemand gezelschap houden die ziek is, hoe
confronterend ook, biedt ons de kans samen te
beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of
we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie
er aan de beurt is om sterk te zijn, we zijn allemaal
kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar,
ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt,
nabij blijven.
Lied: ‘Ik wil jou van harte dienen’ (Hemelhoog
395) (Cedrik Kerkdijk, Linda Nederveen):
https://youtu.be/jaDeEtJpcE4
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
Uit de Tien Geboden: ’Voor jou mag er naast mij
geen andere god of godin in je leven zijn’
https://www.youtube.com/watch?v=0uGYww3Qs7
A&list=PLDzY-utCJ-Yt2PBc3MIKmzJySEfcC5ut&index=2
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Orgelspel: Allein Gott in der höh sei ehr (Lied 302
: 1) van J.S. Bach
Gebed van de zondag
Lied: ‘Het waren tien geboden’ (lied 540, vocaal
theologen ensemble)
https://www.youtube.com/watch?v=XHpGU3BblE
4&feature=youtu.be

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Bennie bij het Veertigdagenproject
Lied bij het project: ‘Ik ben’ (Marcel Zimmer)
https://www.youtube.com/watch?v=WICxLI_loq8
&pbjreload=101
Schriftlezing: Marcus 1: 12-15 (Brenda Kerkdijk)
12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn
in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij
door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er
te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden
voor hem.
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging
Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws
verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is
aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom
tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Overweging
Muziek: Cello Suite no 1 in G major: Prélude van
J.S. Bach (Inge Grevink) :
https://www.youtube.com/watch?v=-bJFJjF2kQU
Dankgebed, voorbeden (samen met Francijn van
Eersel), stil gebed, steeds afgesloten met
gesproken:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!
Onze Vader – samen in de kerk en thuis (mee
projecteren voor gasten)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.

Aandacht voor de collecte die via de bank geregeld
moet worden: zie betaallink (iDeal) op
www.pkndebrug.nl – muziek (orgelspel)
Lied: ‘God zal met je meegaan’:
https://www.youtube.com/watch?v=t32Itf9ceFY
Zending en zegen
De Heer is voor je
om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is naast je
om je in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer is achter je
om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder je
om u op te vangen als je dreigt te vallen
De Heer is in je
om je te troosten als je verdrietig bent.
De Heer is om je heen
als een beschermende muur als anderen over je
heen vallen.
De Heer is boven je
om je te zegenen.
zo zegene jou God,
Vader, Zoon en heilige Geest,
vandaag
morgen
en in eeuwigheid
Amen
Orgelspel
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Collecten
1. 40 dagentijd- Moldavië
2.Kerk
Thema 40 dagentijd campagne 2021.
Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid.
Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm
woord, een goede daad, een beetje
barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië,
anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië,
Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de
veertigdagentijd staan we stil bij het leven van
Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid
is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken
geven, de naakten kleden, de vreemdelingen
onderdak bieden, de zieken verzorgen, de
gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo
inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.
Deze week: de zieken bezoeken. Moldavië. Door
de economische situatie in Moldavië zien veel
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te
zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze
gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen
wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk
in Actie ondersteunt kerken in Moldavië die hen
stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren
helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom
bieden ouderen de jongeren die opgroeien zonder
ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht
kunnen.
Uw gave kan overgemaakt worden op het Iban
nummer van de ZWO: NL16RABO0373709242 met
vermelding van: Moldavië
Als tweede collecte is gepland: de collecte voor
onze eigen Kerk
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen vorige week als groet naar
mw. A.A. de Jong-van den Hoven.
Zieken:
De gezondheid van mw. J. Crielaard-Vos
veroorzaakt grote zorgen.
Kitty Westerveld is vanuit het Radboud ziekenhuis
overgebracht naar een revalidatiecentrum.
Voor mevrouw Nel Wagemakers-de Ruiter is het
volgende week een spannende week. Ze heeft de
eerste serie chemokuren afgerond. Nu krijgt ze a.s.
maandag 22 februari een MRI scan en vrijdag 26

februari de uitslag. Deze uitslag is bepalend voor
het vervolg van de behandeling. In overleg met
haar oncoloog heeft ze besloten om in vrijwillige
quarantaine te gaan zolang de behandeling duurt.
Heel moedig maar zwaar. Laten we aan haar
denken in onze gebeden.
Voorbeden
Voor de diensten 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 diensten in de komende weken
De diensten zullen voorlopig alleen digitaal
worden uitgezonden. Ieder van ons hoopt op
snelle afname van het probleem. Wellicht ervaart u
iets dichterbij de diensten te zijn omdat ze nu met
oog en oor te volgen zijn.
Henk Hoogendoorn
De Paaskaars
Ook in deze vreemde tijden waarin we niet zelf
naar de kerk kunnen, gaan de diensten in onze
kerk door. Misschien wel JUIST in deze vreemde
tijden. En ook wordt er dit jaar weer een nieuwe
Paaskaars de kerk ingebracht in Paaswake of op
Paasmorgen.
De Commissie Eredienst heeft daar
een mooie kaars voor uitgezocht.
En omdat we als gemeente
waarschijnlijk voorlopig nog niet
allemaal in de kerk zelf de diensten
kunnen bijwonen, leek het ons een
mooi idee om ook u in de
gelegenheid te stellen een kleine
huispaaskaars aan te schaffen. Dit
is een kaars van 25 cm hoog en 6
cm doorsnee, met hetzelfde
"plaatje" als de kaars in de kerk.
Dat is op een donkergroen kruis
van boven naar beneden zitten,
korenaren, druiventros en twee
vissen.
De kaars kunt u bijvoorbeeld
branden als u thuis via YouTube de
dienst volgt.
Als u dat wilt, kunt u een kaars
bestellen door vòòr 23 februari
een bedrag van € 20,50 over te maken op de
bankrekening van de kerk, nr. NL67 RABO 0373
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7346 11, onder vermelding van "huispaaskaars". Wij
zorgen dan dat de paaskaars in de week voor Pasen
bij u wordt thuisbezorgd.
Commissie Eredienst
Beste gemeenteleden.
De kerkrentmeesters hebben hulp nodig.
U allen weet dat het huis waar je woont en werkt
onderhoud en reparaties nodig heeft. Ook onze
pastorie en het kerkgebouw hebben soms
onderhoud nodig. Het beheer en onderhoud aan
deze gebouwen wordt door de kerkrentmeesters
geregeld. Nu doet zich het probleem voor dat het
grootste gedeelte van de mensen die
vrijwilligerstijd geven aan de kerkrentmeesters ook
nog een baan overdag hebben. Vaak moeten
werkzaamheden worden uitbesteed en die
bedrijven werken overdag.
Wij zoeken mensen die overdag aanwezig kunnen
zijn als er werk wordt uitgevoerd (b.v. omdat u
met pensioen bent). Maar ook zelf een klus willen
uitvoeren, misschien met behulp van vriend,
buurman of gemeentelid. Het is de bedoeling om
op die manier een werkgroepje te hebben dat
indien nodig beschikbaar is.
Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij de
voorzitter van de kerkrentmeesters broeder Gerrit
Noorlander; e-mail: gerritnoorlander@home.nl;
telefoon 0416 281939.
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