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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze dienst is ook digitaal te volgen.
Naast de medewerkers zijn maximaal 75
gemeenteleden aanwezig.
Bij binnenkomst graag afstand houden, het
mondkapje hoeft u niet meer te dragen. In de
kerk één of twee stoelen vrijhouden tussen de
families, de keus is aan u. Als proef registreren
we niet.
De liederen voor de preek worden gezongen
door de voorzangers, na de preek zingen we
samen.

Lied 275

Voorganger: Mw. Ds. M.A. Gouwens de Gier,
Schoonhoven
Organist: Jos Dekkers
Lector: Jan de Gruijter
Voorzangers: Jan van Wijk, Matty Zoutewelle,
Jan de Gruijter en Marjanne Dekkers.

Collecten
1.
Voedselbank Waalwijk
2.
Diaconie

Er is weer koffie drinken na de dienst.
Orgelspel
Welkom,
Lied 71 : 1, 2 en 4,
Stil gebed
Bemoediging
Groet
Klein gloria
Gebed om ontferming
Lied 885
Gebed bij de opening van het Woord
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
Kindernevendienst
Lezing Exodus 3 : 1-14, door lector
Lied 887 : 1 (2x gezongen)
Verkondiging

In Memoriam Hector Meinen
Lied 886
Dankgebed, voorbeden en Onze vader
Aandacht voor de collecte
Slotlied 418 : 1, 2 en 3
Zegen.
Gezongen ‘amen’
Orgelspel

Collecten.
Vandaag vragen wij uw aandacht voor de collecte
voor de Voedselbank "De Rijglaars" te Waalwijk.
Deze collecte wordt gepland in alle andere kerken
van de verenigde diaconieën rondom Waalwijk, en
is bedoeld voor de inkoop van grotere
hoeveelheden (vers)producten, zoals aardappelen,
wortelen, appels enz. (uiteraard dan tegen een
lagere prijs i.v.m. de grotere hoeveelheden
ineens). Helpt u mee om de voedselbank hierin te
ondersteunen!
U kunt uw gave voor dit doel overmaken op het
ibannummer van de Diaconie:
NL38RABO0373709234 met vermelding van:
voedselbank
Uw gaven via de digitale betaallink of de
collecteschaal in de kerk worden evenredig
gedeeld met de collecte voor de Diaconie.

Berichten voor de gemeente
Overleden
Op 5 oktober overleed op 83 jarige leeftijd de
heer Hector Meinen. De laatste jaren woonde
hij in Zorglocatie “Mauritsstaete” in
Geertruidenberg.
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Hector is opgebaard in rouwcentrum “De
Laatste Eer” Fazant 8 in Sprang-Capelle. U
krijgt de gelegenheid om daar afscheid te
nemen op zaterdagmiddag 9 oktober tussen
15.00 en 16.00 uur.
De afscheidsdienst zal worden gehouden op
dinsdag 12 oktober om 13.00 uur in onze kerk
“De Brug”
Als u de dienst wenst bij te wonen dan wordt
u verzocht om voor 12.45 in de kerk aanwezig
te zijn.
Vanaf 14.00 uur is er gelegenheid om de
familie te ontmoeten in cc. Zidewinde,
waarna Hector in besloten kring wordt
begraven op de Algemene Begraafplaats aan
de Heistraat.
Bloemen
Op zondag 3 oktober gingen de bloemen als
groet van de gemeente naar mw. C. van
Gijzel-Rosenbrand.
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
In de vergadering van de kerkenraad op 20
september hebben we overlegd hoe we de
kerkdiensten inrichten nu de overheid vanaf
25 september een aantal beperkingen wil
loslaten en de landelijke kerk ons oproept om
onze eigen keuzes te maken.
Rekening houdend met het aantal
besmettingen en het aantal
ziekenhuisopnamen op dit moment is het
risiconiveau ‘zorgelijk’ en niet meer ‘ernstig’.
Omdat de ontwikkelingen voorlopig de goede
kant lijken op te gaan willen we voorzichtig
versoepelen.

Welke veranderingen er zijn voor de
kerkdienst is verwerkt in de tekst aan het
begin van deze zondagsbrief.
Voor de doopdienst op 24 oktober willen we
de familieleden voorrang geven. Dat maakt
inschrijving voor anderen noodzakelijk.
Volgende week staat de procedure daarvoor
dus weer in de zondagsbrief.
Zodra het risiconiveau weer verandert melden
we dat in de zondagsbrief.
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
Start van de cantorij
De cantorij heeft al weer twee oefenavonden
achter de rug. Na
anderhalf jaar werd
er weer uit volle borst
gezongen. Onze
dirigente Corine
Vreeken was het nog
niet verleerd om ons
aan het zingen te
krijgen. Iedereen
vond het fijn om te
proberen de mooiste
klanken uit de mond
te krijgen. Hopelijk kunnen we de komende tijd
blijven zingen. We hebben in zigzag-opstelling
voldoende afstand tot elkaar. Soms wordt er toch
een klein stapje richting je buurman of buurvrouw
gedaan. Begrijpelijk want in een koor zing je
samen en heb je vaak steun aan elkaar. De
bezetting is best evenwichtig met 4 sopranen, 4
alten, 4 tenoren en 4 bassen. Maar er kan altijd
meer bij.
Heeft u ook zin om de week te starten met een
uurtje zingen? Kom dat eens meezingen op
maandagavond van zeven tot acht uur. Heb je
behoefte aan meer informatie, bel dan met Rien
Visser 0416-274018.
Een lekker bakse koffie
De regels worden steeds soepeler. Bij de
startzondag is het ook al uitgeprobeerd. We gaan
weer ons maandelijks kopje koffie drinken na
afloop van de kerkdienst.
We nemen de draad
weer op bij de eerste
zondag van de
maand. Dat zou
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verleden week geweest zijn. Maar eerst moest er
nog een en ander geregeld worden. Met name
hadden we koffiezetters nodig. Die zijn gevonden.
U wordt hartelijk uitgenodigd om een lekker bakse
koffie te drinken na de kerkdienst. En natuurlijk
even gezellig bijkletsen. Alle andere koffiedrinkers
thuis kunnen best even wachten. Graag tot bij de
koffie of thee of limonade.

Hoi jeugd,
Volgende week, 17 oktober, is er een jeugdkerk om
9.30u in de kerk.
Het thema is: ‘Dromen over de toekomst’.
Een actueel onderwerp waar veel over te zeggen is.
Het is al heel lang geleden en we willen jullie heel
graag weer ‘live’ zien.
Brenda neemt op 17 oktober ook afscheid van de
jeugdkerk.
Kom allemaal naar de kerk om de traktatie mee te
smikkelen.
Ook al je al een poosje niet bent geweest ben je
weer van Harte Welkom!
Groetjes,
De leiding.
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