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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM 

 

 

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

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 
                          

                                                           
                                                                                 

Voorganger: ds. H. J. van Kapel, Waspik 

Organist: Cedrik Kerkdijk 

Lector: Pauline Schouten 

 

Inleidend orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
Stilte  
 
Samenzang Psalm 63: 1 Mijn God, Gij zijt mijn 
toeverlaat  
 
Bemoediging en groet  
Klein Gloria: Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest  
 
Gebed om ontferming  
Loflied Psalm 63: 3 Wanneer ik wakend in de 
nacht  
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
 
Moment met de kinderen  
Kinderlied   
*Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het 
licht. Dat licht vertelt ons iets van God. Op 
Hem zijn wij gericht. 
  
*Wij geven Gods verhalen door, en wie zich 
open stelt, ervaart misschien een beetje licht, 
door wat er wordt verteld.  
 
*Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft 
zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
Schriftlezing Ruth 3 door lector 
Samenzang P 25: 2 Here maak mij uwe wegen  
 
Verkondiging  

Samenzang Lied 706 Dans mee met Vader, 
Zoon en Geest  
 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, onze 
Vader  
 
Collecten en muziek  
Kinderen komen terug van de 
kindernevendienst  
 
Samenzang Lied 704 Dank, dank nu allen God  
Heenzending en zegen  
Gezongen amen  
Uitleidend orgelspel  
 
Collecten  
1- Hospice  Francinus De Wind 
2- Kerk 
 
Hospice Francinus de Wind geeft zorg in de 
laatste levensfase. 
De meeste mensen willen graag de laatste 
periode van hun leven doorbrengen in de 
liefdevolle omgeving van hun naasten. Maar 
soms kan dat niet in huiselijke kring, 
bijvoorbeeld als er intensief verpleegd moet 
worden. In sommige situaties is de 
verzorgende taak van familie en naasten zo 
groot dat deze de noodzakelijke ruimte om 
afscheid te nemen in de weg staat. Het hospice 
kan dan een waardig alternatief zijn voor 
thuis. 
Hospice Francinus de Wind biedt een warm 
thuis met deskundige begeleiding en een 
respectvolle 24-uurszorg op individueel 
niveau. Die zorg wordt verleend door 
professionele, deskundige zorgverleners, 
gecombineerd met een groep betrokken 
vrijwilligers. 
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Het bereiken van een zo hoog mogelijke 
kwaliteit in de nog resterende levensdagen 
staat centraal. Naast het bestrijden van 
lichamelijke klachten is er veel aandacht voor 
de morele ondersteuning die patiënt en 
naasten ieder met hun eigen angsten, 
onzekerheden en levensvragen nodig kunnen 
hebben. 
Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de 
persoonlijke wensen van de gast en diens 
naasten. Zolang de eigen keuzen van de gast 
geen overlast veroorzaken voor andere gasten 
is er weinig dat niet gerealiseerd kan worden. 
De eerste collecte is bestemd voor dit doel en 
de tweede collecte is bestemd voor onze eigen 
kerk. 
U kunt uw gave voor dit doel ook overmaken 
op het ibannummer van de diaconie 
NL38RABO0373709234 met vermelding van 
Hospice. 
 
Berichten voor de gemeente 
Bloemen  
Op 29 mei gingen de bloemen als groet naar   
dhr. J. Both.  
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) 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 
 
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  
 
Hartelijk dank voor uw bijdragen! 
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