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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze dienst is digitaal te volgen. Zie de instructie
die het beamerteam heeft opgesteld.
Naast de medewerkers zijn maximaal 50
gemeenteleden aanwezig.

Download: Geest van hierboven (https://npkroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Geest-vanhierboven-Pinksterviering-Met-hart-en-ziel.mp4)
– tijdsduur 3:02 (met Stef Bos)

Voorganger: Ds. C. J. ’t Lam, Hoogeveen
Organist: Henk Hogendoorn
Lector: Martha Dank

Gebeden – Tijdens het gebed klinkt meerdere keren
als orgelacclamatie: Geest van hierboven, leer ons
geloven, hopen, liefhebben door uw kracht = lied 675
eerste drie regels. Het gebed wordt afgesloten met
een geheel gespeelde melodie van lied 675.

Orgelspel
Aanvangswoorden (n.a.v. Handelingen 2,1-4) –
hierbij worden op de tafel 2 kaarsen aangestoken

Afsluitende woorden
De gemeente gaat staan

De gemeente gaat staan
Orgel: lied 687 vers 2 (Wij delen in het vuur)
Votum en groet
Orgel: Klein Gloria

Orgel: lied 704 vers 3 (Lof eer en prijs zij God)
Zegen
Orgel: Amen.

De gemeente gaat zitten

Orgelspel

Gesproken woord: ’t Is feest vandaag
Orgel: lied 683 vers 1 (’t Is feest vandaag)
Gebed bij de opening van het Woord

Collecten
Vandaag houden wij één grote noodhulp-collecte
met de naam:
LAAT NIEMAND ACHTER!

Voor grote en kleine oren: Meneertje Boos en
meneertje Vriendelijk doen een wedstrijd.
Download: Ik stel mijn vertrouwen
(https://www.eo.nl/thema/samengeloven/nederland-zingt-liederen) – tijdsduur 1:45
De kinderen gaan naar de nevendienst
1e lezing: Handelingen 2,1-4 (door lector)
Meditatie
Orgel: lied 686 vers 1 (De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt)
2e lezing: 1 Thessalonicenzen 5,12a en 13b-19 (door
lector)
Meditatie
Orgel: lied 681 (Veni sancte Spiritus) – kan een
aantal keer gespeeld worden
3e lezing: Galaten 5,22-23 (door lector)
Meditatie

Honderdduizenden besmettingen per dag,
overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar
gewoon op de grond blijven liggen. De ramp die
zich op dit moment in India voltrekt laat de
verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt
schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van
levensbelang is. In Nepal lijkt een ramp niet meer
te voorkomen en ook in andere kwetsbare landen,
in Afrika en andere delen van de wereld, spant het
erom.
Wereldwijd is twee derde van de coronavaccins al
opgeëist door de tien rijkste landen. Armere
landen staan daardoor achterin de rij, en dat klopt
niet. Een wereldwijde crisis vraagt om een
wereldwijde aanpak, zodat ieder land de kans
krijgt om uit deze crisis te komen.
De ZWO/Diaconiegroep van onze kerk werd door
diverse hulporganisaties benaderd om mee te
werken. Wij hebben gekozen voor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

UNICEF. Waarom een kinderrechtenorganisatie
zich bezighoudt met vaccins voor volwassenen?
Heel simpel: door volwassenen wereldwijd in te
enten, dammen we de coronapandemie in. Als
zorgverleners zijn ingeënt, kunnen kinderen weer
naar een dokter. Als leraren zijn ingeënt kunnen
ze weer naar school. En als hun ouders zijn
ingeënt, hoeven ze niet meer te werken om het
gezinsinkomen aan te vullen.
UNICEF wil zorgdragen dat zorgpersoneel en
kwetsbare mensen in lage- en
middeninkomenslanden toegang hebben tot een
coronavaccin.
Samen kunnen we de pandemie wereldwijd
indammen, en ervoor zorgen dat kinderen, waar ze
ook wonen, weer ruimte krijgen om te groeien.
U kunt uw gave overmaken op het IBANnummer
van de ZWO: NL16RABO0373709242 met
vermelding van: Laat niemand achter. Zowel uw
gaven via de betaallink als in de collecteschaal
zullen deze keer ook niet verdeeld worden maar in
zijn geheel ten goede komen van deze
noodhulpcollecte.
Berichten voor de gemeente
Op 30 mei gingen de bloemen als groet naar mw.
G.C. Bisschop-Teeuwissen.
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
Om aanwezig te kunnen zijn is inschrijving nodig.
Tot vrijdagavond kunt u zich aanmelden bij br. Jan
van Wijk, liefst per e-mail: 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.
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.
In Kontakt staat een fout in het preekrooster. Op
13 juni is ds. Van ’t Slot uit Zeist de voorganger.
Dat is al eerder afgesproken en er is dus geen
verband met onderstaande mededeling.
Werkonderbreking ds. Otto Grevink
Onze predikant ds. Otto Grevink is tijdelijk niet
beschikbaar. Vanwege een kaakontsteking heeft hij
last van hevige vermoeidheid, die bovenop de
vermoeidheid komt van een lang coronajaar. Door
tijdig een time-out te nemen in een tijd van weinig
activiteiten en een paar weken geen dienst in onze
gemeente hoopt hij dat we hier als gemeente
weinig van zullen merken.
Zo nodig kunt u mij benaderen of Matty
Zoutewelle.
Henk Hoogendoorn
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.
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

