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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bevestiging van Willie Verhoef als pastoraal
ouderling
en Jan Korver als ouderling-kerkrentmeester
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Henk Hoogendoorn
Dwarsfluitiste (opgenomen): Margriet Dorr
Pianisten: Leo Bisselink (live), Cedrik Kerkdijk
(opgenomen), Corine Vreeken (opgenomen)
Zangers (opgenomen): Linda Nederveen, Marco
Bolkenbaas, Corine van Dongen, Otto Grevink
en Jan van Wijk
Ouderling: Martha Dank
Diaken: Jenny Verhagen
Voorbeden: Dieter Verbeek
Bloemschikking: Ellis Vervoorn en Willy Rijksen
Filmmontage: Sandra Gaakeer
Camera/presentatie: Erwin Korver
In deze dienst mogen we twee gemeenteleden
bevestigen als ouderling: Willie Verhoef als
pastoraal ouderling en Jan Korver als ouderlingkerkrentmeester. We mogen onze God
dankbaar zijn dat Hij ons talenten geeft om ook
zijn kerk handen en voeten te geven. Vier je
met ons mee?
In de overweging staat de vraag centraal:
hoever kun je gaan? Het verhaal van ‘de
tempelreiniging’ staat centraal. In mijn column
in De Duinkoerier en Weekblad Waalwijk
schreef ik over de versoepelingen van regels
waar we naar verlangen en tegelijkertijd ook
tegenaan hikken: hoever wil je gaan? In het
Bijbelverhaal gaan tempelhandelaren volgens
Jezus kennelijk te ver. Maar gaat Jezus zelf ook
niet te ver? In zijn antwoord wijst Jezus al
vooruit naar de Stille Week, en Pasen.

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.

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’
Mattheüs 25:35 Ik was een vreemdeling en
jullie namen mij op.
Lied: ‘Ik wil jou van harte dienen’ (1,2,3)
Uit de tien geboden: Tweede gebod: ‘God is
niet te vangen in een beeld’ (video MijnKerk.nl)
Muziek: Adagio uit de Sonate in e klein (Georg
Friedrich Händel, HWV 359b)
Gebed van de zondag

Zondag 7 maart
Thema: Heilig huis
Bijbel: Johannes 2 : 13 –
22
Jezus verjaagt de
handelaars van het
tempelplein. Hij zegt dat
ze een markt maken van
het huis van zijn Vader.

Lied: ‘U geeft rust’ (video)
Kinderlied: ‘Kom aan boord’ (video)
Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst

Bennie bij het Veertigdagenproject
Lied bij het project: ‘Ik wens jou’
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Schriftlezing: Johannes 2: 13-22
13Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest,
reisde Jezus naar Jeruzalem. 14Daar trof hij op
het tempelplein de handelaars in runderen,
schapen en duiven aan, en de geldwisselaars
die daar altijd zaten. 15Hij maakte een zweep
van touw en joeg ze allemaal de tempel uit,
met hun schapen en runderen. Hij smeet het
geld van de wisselaars op de grond, gooide hun
tafels omver 16en riep tegen de
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een
markt van het huis van mijn Vader!’ 17Zijn
leerlingen dachten aan wat er geschreven
staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij
verteren.’ 18Maar de Joden vroegen: ‘Met welk
teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’
19Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel
maar af, en ik zal hem in drie dagen weer
opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw
van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en
u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’
21Maar hij sprak over de tempel van zijn
lichaam. 22Na zijn opstanding uit de dood
herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit
gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles
wat Jezus gezegd had.’
Overweging
Muziek: Larghetto uit de Sonate in G (Georg
Friedrich Händel, HWV 360)
Bevestiging
Presentatie
Opdracht
Gelofte bij de herbevestiging (van Jan
Korver)
Zegenwens
Gelofte en verbintenis van de ouderling
(Willie Verhoef)
Gebed om de heilige Geest
Stil gebed
Samenzang: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (lied
833)
Handoplegging
Slotgebed
Aanvaarding en verwelkoming
Gemeente,
dit zijn uw nieuwe ouderling en diaken.
Wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hooghouden in zijn ambt?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.
Muziek: Duetto van Felix Mendelssohn
(In memoriam indien van toepassing door
ouderling van dienst)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds
afgesloten met gesproken:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!
Onze Vader – samen in de kerk en thuis

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
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.
Aandacht voor de collecte die via de bank
geregeld moet worden: zie betaallink (iDeal) op
www.pkndebrug.nl
Muziek: Presto uit de Sonate in G (Georg
Friedrich Händel, HWV 360)
Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (lied
416)
Zending en zegen
In ons hart en in ons huis
(allen) de zegen van God.
In ons komen en in ons gaan
(allen) de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht,
(allen) de liefde van God.
Bij het einde en nieuw begin,
(allen) de armen van God om ons te
ontvangen
en thuis te brengen.
Amen
Orgelspel

Collecten
1. KIA 40 dg tijd- Libanon
2. Exploitatie
De vreemdelingen onderdak bieden (in
Libanon)
Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het
aanhoudende geweld en werden gastvrij
opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine
land is inmiddels een op de vier inwoners
vluchteling. Dit zet de samenleving onder druk.
Huur- en en voedselprijzen zijn gestegen en de
werkloosheid is verdubbeld.
Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als de
arme bevolking van Libanon.
Wilt u ook meehelpen? U kunt uw gave
overmaken op het IBANnummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding van:
Libanon
De 2e collecte die gepland staat is: Exploitatie.
Deze kunt u overmaken op het IBANnummer van
onze kerk.
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Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen vorige week als groet naar
mw. A. Brouwers-Vissers.
Zieken:
Mevr. Nel Wagemakers heeft een gunstige uitslag
gehad. De tumor is kleiner geworden. Afgelopen
donderdag is ze weer begonnen aan een nieuwe
reeks van 12 chemokuren. Het is spannend voor
haar hoe ze lichamelijk op deze tweede serie kuren
zal reageren.
Wel gaat ze in het vertrouwen dat ze er niet alleen
voor staat.
Nel is dankbaar voor de warme reacties en het
meeleven vanuit onze gemeente.
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 nu nog alleen digitaal worden
uitgezonden. Ieder van ons hoopt op snelle afname
van het probleem. De kerkenraad heeft overwogen
of we op korte termijn gaan versoepelen nu de
landelijke kerk daarvoor voorstellen heeft gedaan.
Uit de reacties in de peiling bleek een groot
verlangen om weer met meer mensen aanwezig te
kunnen zijn. Toch hebben we gemeend nog even
te wachten, omdat de gegevens over de
besmettingen en de bezetting in de ziekenhuizen
zorgwekkend blijven.
Ook willen we voorkomen dat versoepelingen snel
daarna moeten worden teruggedraaid.
Wellicht ervaart u iets dichterbij de diensten te
zijn nu ze met oog en oor te volgen zijn.
Henk Hoogendoorn

Beste gemeenteleden. Uw hulp wordt gevraagd.
U allen weet dat 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. Helaas hebben op onze vorige oproep
om hulp maar weinig kerkleden een reactie
gegeven. Laten we concreet zijn. Binnenkort komt
de pastorie vrij voor een volgende verhuurperiode.
De pastorie heeft de nodige aanpassingen nodig.
Een badkamer afbreken en vernieuwen. Een
nieuwe keuken. Een ander toilet. Hiervoor moeten
na de lock down showrooms bezocht worden en
offertes gemaakt. Ook een aannemer moet offerte
uitbrengen en deze moet beoordeeld worden. Is
het mogelijk om hiervoor een werkgroepje te
organiseren, waarin iedereen iets doet. Ook de
dames kunnen behulpzaam zijn b.v. bij het
uitzoeken van de keuken, badkamer, toilet. Of
overdag aanwezig zijn voor een kop koffie of thee
en enkele eventuele aanwijzingen verstrekken. Wij
hopen dat we gezamenlijk tot iets moois komen.
U kunt zich aanmelden bij de voorzitter van de
kerkrentmeesters broeder Gerrit Noorlander email; gerritnoorlander@home.nl telefoon 0416
281939
Digitale collecte
Op de website en onder de Livestream op YouTube
is een betaallink te vinden om op een makkelijke
en veilige manier uw bijdrage voor de digitale
collecte over te maken.
Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote
dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven)
rekenen?
Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers
blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!
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