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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.
In deze dienst wordt niet gezongen.
Voorganger: Mevr. Drs. N.G. van Ooijen,
Woudrichem.
Organist: Jos Dekkers
Lector: Jan de Gruijter.

Orgelspel
Woord van welkom (Ouderling)
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria (Gespeeld door orgel)

open en iedereen mag pakken. Delen van je
geloof is ook heel goed, daar kun je nooit
genoeg van geven!
Kinderlied: 3x Meer
https://www.youtube.com/watch?v=ZWGmFI
noNYY
1e schriftlezing: Leviticus 24: 16-22 door lector
Orgelspel
2e schriftlezing: Mattheüs 5: 38-48
Lied: Bron van licht en leven (Hemelhoog nr.
570)
https://www.youtube.com/watch?v=QBw4am
Q56eE

Drempelgebed

Overdenking
Orgelspel

Lied: Abba Vader (Liedboek nr. 886)
https://www.youtube.com/watch?v=ZTRqgjtH
ni4

Dankgebeden en voorbeden.
Aandacht voor collecte.

Leefregel: Romeinen 12: 9-21
Lied: Neem mijn leven, laat het Heer
(Liedboek nr. 912)
https://www.youtube.com/watch?v=ZfLBdlBC
018
Gebed bij de opening van de schriften.
Kindermoment.
Thema kindernevendienst: ‘Wil je nog meer?’
Het bekende verhaal van de 5 broden en 2
vissen.
Vandaag horen we een wonderlijk verhaal.
Waarin Jezus eten deelt totdat iedereen
meer dan genoeg heeft. Eigenlijk werkt dit zo
bij Jezus. Hij doet de ‘koektrommel’

Slotlied: Een toekomst vol van hoop
https://www.youtube.com/watch?v=WFtdZW
oICQM
Zegenbede
Orgelspel
Collecten
1. St. “het vergeten kind”
2. Diaconie
Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien
niet veilig op. In iedere gemeente in Nederland
wonen kinderen die niet veilig en liefdevol
opgroeien. In ruim 50.000 gevallen is de situatie zo
ernstig dat deze kinderen niet meer thuis kunnen
wonen. In hun jonge leven hebben ze al veel te
veel meegemaakt en de trauma's laten diepe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

sporen na. Het maakt onzeker, bang, verdrietig en
boos. Zo hoort een kinderleven toch niet te zijn?
Het gemis van een stabiel en warm gezin is groot
voor deze kinderen. Met impactvolle programma's
wil Stichting Het Vergeten Kind er voor zorgen dat
ze hun thuissituatie even opzij kunnen zetten.
Tijdens activiteiten zoals vakanties en weekenden
zijn ze weer echt even onbezorgd kind en krijgen
ze de aandacht die zij verdienen, zodat ze
opbloeien en herinneringen maken die ze
veerkracht geven in hun dagelijks leven.
Stichting Het Vergeten Kind ontvangt van de
overheid geen subsidie en is daarom volledig
afhankelijk van giften. Men heeft uw steun hard
nodig. U kunt uw gave voor dit doel overmaken op
het IBANnummer van de Diaconie:
Nl38RABO0373709234 met vermelding van: het
vergeten kind.
Uw gave in de collecteschaal in de kerk of via de
digitale link wordt evenredig verdeeld tussen de
collecte van dit doel en de collecte voor de
Diaconie.
Berichten voor de gemeente
Op 18 juli gingen de bloemen als groet van de
gemeente en ter bemoediging naar
mw. A. Brouwers-Vissers. Zij kwam thuis uit het
ziekenhuis.
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
We hadden enkele weken uitzicht op verlaging van het
risiconiveau ernstig naar zorgelijk en hoop op verdere
verlaging naar waakzaam.
Helaas, onlangs werd voor de regio Midden en West
Brabant risiconiveau zeer ernstig afgekondigd vanwege
de sterke stijging van het aantal besmettingen. Als we
de afspraken volgen betekent het dat we twee stappen
terug zouden moeten doen, waarbij we alleen met
medewerkers en gemeenteleden die de dienst niet op
computer kunnen volgen in de kerk samenkomen. Dat
is nogal rigoureus en hopelijk nog niet nodig. Maar het
stapje terug naar ernstig is onontkoombaar. Dus niet

(voor)zingen en aanmelden met een maximum van 50
aanwezigen naast de medewerkers.
Verder willen we u vragen het mondkapje te gebruiken
als u binnenkomt en als u weggaat en afstand te
houden.
Aanmelden tot vrijdagavond bij br. Jan van Wijk, liefst
per e-mail: jvwijk3v2@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.
Laten we hopen en bidden voor iedereen die met
nieuwe besmettingen te maken krijgen, om beterschap
voor de zieken, en om Zijn nabijheid in deze onrustige
tijd.
Henk Hoogendoorn
Gezocht: vrijwilligers
Kerkgemeenten leveren vrijwilligers die ondersteunen
bij religieuze activiteiten binnen Schakelring.
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

