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Deze dienst is digitaal te volgen. Zie de instructie
die het beamerteam heeft opgesteld.
Naast de medewerkers zijn maximaal 75
gemeenteleden aanwezig. Vanwege de verlaging
van het risiconiveau naar zorgelijk kunnen we
vanaf nu meer personen toelaten dan voorheen.
Inschrijving is niet meer nodig; bij binnenkomst in
de kerk meldt u zich bij de ‘dorpelwachter’, die de
aanwezigheid noteert door het afvinken als u op de
lijst staat of uw naam noteert als u nog niet op de
lijst staat.
Mondkapjes zijn in de kerk niet verplicht, de
afstand van 1,5 m nog wel.
In deze dienst wordt gezongen door voorzangers
en de laatste twee coupletten mogen samen zacht
worden gezongen.
Er kan ook weer van de kerkautodienst gebruik
kunnen worden gemaakt. De chauffeur bepaalt of
daarbij een mondkapje moet worden gedragen.

Mensen hebben ook kritiek op Jezus. Hij zegt dat
Hij het niet uit zichzelf doet, Hij doet wat de
Vader Hem vraagt.
Het is soms lastig als je kritiek krijgt maar als je
het juiste doet dan mag je achter je mening staan.
Heel veel mensen vinden ergens iets van, maar
respecteer elkaars mening. Jezus vraagt vaak Zijn
Vader om raad.

Voorganger: Ds. M.P. Vis, Werkendam
Organist: Jos Dekkers
Lector: Francijn van Eersel

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Aandacht voor de collecte

Orgelspel.
Mededelingen Welkom

Lied 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’

Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar
https://www.youtube.com/watch?v=sW56nG3Dj9
M
Schriftlezing: Matteüs 11: 25 - 30 (door lector)
Lied 837: 1 en 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
Verkondiging
Lied 23c: 1, 2 en 5 ‘Mijn God, mijn Herder, zorgt
voor mij’

Heenzending en zegen
Aanvangspsalm: 67: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Lied 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’
Genadeverkondiging en wetslezing
Lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Kindermoment, met aansluitend het kinderlied
Thema kindernevendienst: ‘Ik doe het niet uit
mezelf’

Orgelspel
Collecten
1.Kerk
2.Alg. onderhoud
Berichten voor de
gemeente
Op 27 juni gingen de
bloemen als groet naar
fam. Visser, Zij waren
op 1 juli j.l. 55 jaar
getrouwd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact :
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Zieken.
Mevr. van der Galien-Mouthaan is gevallen en
tijdelijk opgenomen in zorgcentrum
Mijzo Buurtstede, Oosterhout
Mevr. Annie Brouwers-Vissers is zondag met
benauwdheidsklachten opgenomen in het
Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Woensdag
heeft een hartkatheterisatie plaatsgevonden, die
niet het gewenste resultaat heeft. Er wordt nu
geprobeerd om met medicijnen haar klachten te
behandelen.

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.
Henk Hoogendoorn
Voorzangers
Sinds kort is er weer wat meer mogelijk tijdens de
kerkdienst. Met alle kerkgangers zingen zit er nog
niet helemaal in. De laatste twee coupletten van het
slotlied mogen we als gemeenteleden meezingen.
Afgelopen zondag gaf dat al wel een goed gevoel.

Wel is het mogelijk dat er vier voorzangers zijn die
de liederen zingen. Dat geeft ook al meer
betrokkenheid dat er in de kerk weer live gezongen
wordt.
Voor iedereen die graag zingt, is het mogelijk om een
keer als voorzanger op te treden. De vier voorzangers
nemen dan de plaats in van de gemeente.
Onder de cantorijleden heb ik rond gevraagd of er
liefhebbers zijn om te zingen. Maar buiten die leden
zijn er natuurlijk ook andere gemeenteleden die
graag weer eens willen zingen.

U kunt zich daar voor opgeven door een mailtje te
sturen naar Rien Visser – rienvisser@home.nl- met
telefoonnummer en emailadres. Ik zal er dan voor
zorgen dat iedereen regelmatig aan de beurt komt
om een keer voorzanger te zijn.
Rien Visser
Corona-maatregelen (zingen en reserveren)
De kerkenraad heeft zorgvuldig geëvalueerd wat de
mogelijkheden nu en in de toekomst zijn voor de
kerkdiensten tijdens de corona-pandemie, en wel op
de volgende punten:
Reserveren/registreren: we zien dat het moeten
reserveren van te voren drempelverhogend werkt.
Aangezien er nu max. 75 mensen in de kerk kunnen
komen (incl. kinderen en excl. medewerkers) durven
we het aan om het reserveren los te laten. U mag dus
gewoon naar de kerk komen, zonder u op te geven. U
wordt ook niet geweigerd als er teveel mensen in de
kerk zouden zijn. Wel hebben we afgesproken dat als
blijkt dat het te druk is geworden, we de volgende
zondag toch opnieuw zullen vragen u van te voren op
te geven. Registratie is nog wel steeds verplicht, dus
uw naam wordt genoteerd of afgevinkt op een lijst
door mensen aan de deur. Bij het risiconiveau
'waakzaam' geldt het maximum van 100 personen dat
in de kerk aanwezig kan zijn. Hoewel de landelijke
richtlijnen een maximum loslaten, is er wel een
maximum aan het aantal mensen dat op anderhalve
meter in de kerk aanwezig kan zijn. Dat schatten wij
nu rond de 100, afhankelijk van de samenstelling van
aanwezigen (huisgenoten mogen immers bij elkaar
zitten en nemen zo minder ruimte in).
Ventilatie en zingen: we willen allemaal graag weer
kunnen zingen. De ventilatie weerhoudt ons daar
nog van in het huidige risiconiveau 'zorgelijk'.
Natuurlijk voelt u in de kerk dat er een raam
openstaat. Maar lucht verplaatsen is nog iets anders
dan lucht verversen. En dat is naar onze huidige
bevindingen nauwelijks mogelijk. Wel willen we
kijken voor de toekomst of we een vorm van
mechanische ventilatie aanschaffen die dit probleem
zou kunnen verhelpen. Dan zouden we bij een
eventuele opschaling naar het huidige risiconiveau in
de toekomst toch kunnen blijven zingen. Daarvoor
wordt nu expertise gevraagd. Voor nu betekent het
dat we in het huidige risiconiveau 'zorgelijk' wel het
slotlied willen gaan zingen, max. 2 coupletten, en het
gezongen amen aan het eind. De overige liederen
laten we voorzingen of gaan we met video's afspelen.
Dat we het slotlied weer kunnen zingen verheugt ons
al zeer.
Indeling van de kerk: we hebben met
inachtneming van de anderhalve meter een stoel aan
de rijen aan de orgelkant toegevoegd en een rij
vooraan toegevoegd, waardoor het gangpad
voldoende breed blijft, maar er ook voldoende
mensen beneden kunnen zitten. Het balkon gaat pas
open als beneden alle beschikbare stoelen bezet zijn.
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Herziene en nieuwe maatregelen:
Bij het huidige risiconiveau 'zorgelijk' gelden nu de
volgende regels:
Risiconiveau
Kerk
Aanwezig
Registeren
Voorzangers/samenzang

Uitvaarten
KND/Oppas
Wanneer

Zorgelijk
Open
Medewerkers & max. 75
kerkgangers
Ja
Enkele zangers of enkele
blazers,
max. 2 coupletten
samenzang slotlied en
gezongen amen
Max. 75
Ja
Afhankelijk van
risiconiveau

We hopen dat binnenkort het risiconiveau naar
'waakzaam' gaat. Dan gelden de volgende regels:
Risiconiveau
Waakzaam
Kerk
Open
Aanwezig
Medewerkers & max. 100
kerkgangers
Registeren
Ja
Voorzangers/samenzang Samenzang toegestaan
Uitvaarten
Max. 100
KND/Oppas
Ja
Wanneer
Afhankelijk van
risiconiveau
We kijken vol vertrouwen de toekomst tegemoet en
denken dat we als kerkenraad op deze wijze onze
verantwoordelijkheid goed nemen. Van harte
welkom in de kerk! We zijn God dankbaar voor de
nieuwe mogelijkheden die we ontvangen en bidden
om Zijn zegen voor onze gemeente.
De kerkenraad

In dit geval vragen we specifiek vrijwilligers voor
Eekhof in Kaatsheuvel. Dit is een klein sfeervol
verpleeghuis waar mensen met dementie wonen.
Wat verwachten we van de vrijwilligers? (2 is
voldoende en een pianist)
We verwachten dat ze de bewoners halen en
terugbrengen. Bij de dienst aanwezig zijn. En
eventueel meezingen.
Om de week op donderdag van 10.15-11.15 uur. Na
afloop of vooraf kan er altijd nog iets worden
gedronken gezamenlijk.
Het zou ook fijn zijn als ze, eventueel in de toekomst,
zelf 1 keer per maand de dienst willen draaien als
werkgroep.
Voor aanvullende vragen kan contact opgenomen
worden met:
Mirelle van Oversteeg, Coördinator vrijwillige
inzet Eekhof
Mobiel: 06-18959552
Aanwezigheid: maandag t/m donderdag
mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl

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

Gezocht: vrijwilligers
Kerkgemeenten leveren vrijwilligers die
ondersteunen bij religieuze activiteiten binnen
Schakelring.
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