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Deze Pinksterdienst is digitaal te volgen. Zie
de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.
Naast de medewerkers zijn maximaal 30
gemeenteleden aanwezig.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Cedrik Kerkdijk
Ouderling: Brenda Kerkdijk
Diaken: Kees van Eersel
Lectoren: Maaike van Wijk, Riny Visser, Rien
Visser, Willie Verhoef, Roos van der Galiën,
Ineke Oerlemans
Voorbeden: Dieter Verbeek
Pinksteren. Een wonderlijk verhaal. Moeilijk
uit te leggen, laat staan te voelen. En toch
vieren we het, omdat het zo belangrijk is voor
ons geloof. Het gaat over hoe het geloof ons in
beweging brengt, en waardoor dat komt. Over
de rol van de heilige Geest in ons leven en in
ons geloof. Wat kun je daarvan denken? Hoe
kun je het uitleggen, begrijpen en voelen? We
gaan vieren met elkaar, in de kerk en online.
Vier je mee?
Vooraf:
‘Woord en Geest Medley’
Welkom en mededelingen

door de heilige Geest, die ons aanvuurt in
geloof, hoop en liefde.
(allen) Amen
Klein Gloria: de melodie gespeeld door het
orgel
Drempelgebed
Tien Geboden: zesde gebod ‘Vermoord
niemand’ (MijnKerk.nl)
Orgelspel
Gebed bij de opening van de Schriften
Lied: ‘Ze zit als een vogel’ (melodie lied 701,
tekst Iona)
Dans: ‘Hoop’
Bennie
Kinderlied: ‘Geef me de vijf’
Lezing: Handelingen 2: 1-18 (video)
Lied: ‘Give me oil in my lamp’
Overweging
Orgelspel
Dankgebed, voorbeden (samen met Dieter
Verbeek) stil gebed, steeds afgesloten met
gesproken:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!

Lied: ‘Wij leven van de wind’ (lied 687)
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,

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.
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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.

De opbrengst van de collecteschaal en de
betaallink wordt evenredig verdeeld tussen de
Stichting Hatua en Exploitatie.

Aandacht voor de collecte die via de bank
geregeld moet worden: zie betaallink (iDeal)
op www.pkndebrug.nl

6 juni staat er één grote (nood)collecte
gepland voor de grootste
vaccinatieoperatie ooit ter wereld: LAAT
NIEMAND ACHTER! iedereen toegang
geven tot een coronavaccin. Alleen met
een eerlijke verdeling van het
coronavaccin maken we wereldwijd een
einde aan de coronapandemie.

Muziek: orgelspel
Lied: ‘Geest van hierboven’ (lied 675)
Collecten
1.Stichting Hatua
2.Exploitatie
Stichting Hatua en Exploitatie staan vandaag
als geplande collectedoelen.
Voor de Stichting Hatua is ons eigen
gemeentelid Pauline Schouten als
gemotiveerde vrijwilliger/bestuurslid
werkzaam. Stichting Hatua is een kleine
ontwikkelingsorganisatie met als doel het
leveren van een bijdrage aan de
armoedebestrijding in Tanzania – Oost Afrika.
De stichting doet dit door te investeren in
onderwijs. Immers een goed opgeleide
bevolking is de sleutel tot de ontwikkeling van
een land.
Stichting Hatua heeft in Tanzania projecten
opgezet om met name het onderwijs te
verbeteren waardoor kinderen een betere
toekomst tegemoet kunnen gaan. Onder
andere door het bouwen van drie extra
klaslokalen van de Kititenebo Nursery and
Primary School, onderdeel van het
multifunctioneel centrum in Mesera,
Tanzania.
Doordat stichting Hatua kleinschalig is, zijn
er weinig kosten in Nederland en kan er veel
van het gedoneerde geld worden overgemaakt
naar Tanzania.
Uw gave kunt u overmaken op het
ibannummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding
van Hatua.

N.B.:

Berichten voor de gemeente
Beste ouders en kinderen,
Nu de kerk langzaam weer ‘open’ gaat voor
iedereen, al is het nog beperkt en op
inschrijving, willen we ook weer oppasdienst
en kindernevendienst aanbieden.
De Kindernevendienst is vanaf zondag 23 mei
weer paraat, de oppas een weekje later op 30
mei.
Er zal dus elke week leiding in de kerk
aanwezig zijn om de kinderen op te vangen of
met de kinderen naar de kindernevendienst te
gaan.
Tot en met zondag 18 juli is er elke week
kindernevendienst, daarna gaan we een poosje
op vakantie.
We hopen snel weer kinderen in de kerk te
begroeten!
De leiding.
Bloemen
Op 16 mei gingen de bloemen als groet en ter
bemoediging naar fam. De Bont.
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.
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De diensten in de komende weken
Om aanwezig te kunnen zijn is inschrijving
nodig. Tot vrijdagavond kunt u zich
aanmelden bij br. Jan van Wijk, liefst per email: jvwijk3v2w@gmail.com. Geef aan met
hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt dan zo
spoedig mogelijk per antwoordmail bericht of
er plaats voor u is.
Het kan ook telefonisch naar 0416-312798. Bij
contact hoort u direct of er plaats is. Spreek
anders het antwoordapparaat in met
vermelding van uw naam en telefoonnummer.
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

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 IBANnummers blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646

We verwachten dat u de noodzakelijke
voorzichtigheid in acht neemt:
Bij binnenkomst in de kerk afstand houden.
Bij verplaatsing in de kerk een mondkapje
dragen. Als u zit kunt u het mondkapje
afdoen.
Henk Hoogendoorn
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