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ZONDAGSBRIEF 20-JUNI 2021
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.
In deze dienst op PGML-ruilzondag wordt niet
gezongen.
Voorganger: Ds. A. de Wit, Waalwijk,
Organist: Jos Dekkers
Lector: Matty Zoutewelle

kinderlied: De hemel vertelt
https://www.youtube.com/watch?v=bsfTv_O6QA&list=PLBh6nUSS7NpsUTDDeV62lZxi27zY9PEu&index=54
1e Schriftlezing Johannes 14: 1-7 door lector
Orgelspel

Orgelspel

2e Schriftlezing 2 Korinthe 4: 16 – 5:10
(predikant)
Zingen Gezang 215: 1, 3 en 5 (NLB)(Ontwaak, o
mens, de dag breekt aan)

Welkom & Mededelingen
Stil Gebed, Bemoediging & Groet

Verkondiging
Orgelspel

Klein Gloria (melodie op het orgel gespeeld)
Drempelgebed
Zingen Psalm 71: 1 en 13 (NLB).

In Memoriam mw. M.D. Moerman-van
Overstraten Kruysse, 6 feb. 1935 – 15 juni 2021
We luisteren naar Psalm 150 : 1, 2 )

Lezing van Gods gebod
Zingen Gezang 902: 1 en 3 (NLB)(Is God de
Heer maar voor mij)

Dankgebed & Voorbede
Collecte
Zingen Psalm 73: 9 en 10 (NLB)
Zegen

Gebed om de Heilige Geest
Orgelspel
Kindermoment; er is kindernevendienst.
Thema: ‘Hij weet het’
Bijbel: Johannes 4:27-42
Jezus blijft twee dagen in een Samaritaanse
stad, waar veel mensen tot geloof komen.
Hij vertelt zijn leerlingen dat zij hem
kunnen helpen: zij mogen een oogst
binnenhalen waar ze zelf geen moeite voor
hebben hoeven doen.
De kinderen hebben een werkje waar ze een
Samaritaanse vrouw zien. Met wat knip en
knutselwerk maken ze er een lopende
vrouw van.

Collecten
1Artsen zonder Grenzen
2Alg. onderhoud
Naast de collecte voor Algemeen Onderhoud
staat voor deze zondag gepland: de collecte
voor ARTSEN ZONDER GRENZEN.
Artsen zonder Grenzen is wereldwijd in ongeveer
80 landen actief en is een particuliere,
internationale hulporganisatie. De artsen,
verpleegkundigen, administratieve en logistieke
medewerkers die door Artsen zonder Grenzen
worden uitgezonden, zijn vrijwilligers. Er wordt
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Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
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ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
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samengewerkt met plaatselijke organisaties.
Artsen zonder Grenzen verleent niet alleen
kortdurende medische noodhulp. Ze kiezen er ook
voor om chronische conflictgebieden voor een
langere tijd te helpen. In sommige landen is Artsen
zonder Grenzen de enige hulporganisatie.
Wanneer een medische noodsituatie verholpen is,
draagt Artsen zonder Grenzen de
verantwoordelijkheid over aan lokale organisaties.
Het doel van AZG is alle mensen in nood te
helpen, van wie de gezondheid bedreigd wordt.
Wat dit inhoudt staat in het Handvest, een soort
reglement met vier belangrijke punten:
AZG geeft hulp aan mensen die in nood zijn
geraakt door natuurrampen, oorlogen of
burgeroorlogen. Daarbij wordt geen onderscheid
gemaakt naar huidskleur of godsdienst.
AZG is neutraal. Dat wil zeggen dat de organisatie
geen partij kiest. AZG kent geen vrienden of
vijanden. In een oorlogsgebied wordt geprobeerd
alle slachtoffers zo goed mogelijk te verzorgen.
De medewerkers werken alleen voor de
gezondheid van de mensen in nood. Ze bemoeien
zich niet met andere zaken, zoals tot welke partij
een slachtoffer misschien hoort.
De medewerkers van AZG moeten zelf bepalen of
ze het veilig vinden om ergens te werken. Bijna alle
medewerkers zijn vrijwilligers. Dat betekent dat zij
geen salaris voor hun werk krijgen. Zij krijgen in
het projectland een vergoeding voor eten, drinken
en wonen en een onkostenvergoeding in geld
Wilt u dit doel ondersteunen dan kunt u uw gave
overmaken op het IBANnummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242

Berichten voor de gemeente
Op 13 juni gingen de bloemen als groet naar
dhr. D.J. Kraal.

Overleden:
Mw. M.D. Moerman-van Overstraten
Kruysse, op 15 juni 2021.
Afscheidsdienst op 21 juni om 11.00 uur.
te volgen op de website “De Brug”

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.
Besluit van de kerkenraad op 14 juni: Zodra in onze
veiligheidsregio het risiconiveau van ernstig naar
zorgelijk gaat laten we maximaal 75
gemeenteleden toe en enkele zangers of enkele
blazers. Zodra het risiconiveau naar waakzaam
gaat kan er zacht worden gezongen.
Henk Hoogendoorn
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

