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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. J.P. v. d. Hout,   

                       Raamsdonksveer 

Organist: Jos Dekkers 

Lector: Francijn van Eersel 

Inleidend orgelspel  

Stilte 

Welkom  
 
We zingen: NLB 218: 1, 2, 3, 4 
Stil gebed – bemoediging – groet 
 
Gebed voor de nood van de wereld  
We zingen: NLB 289: 1, 2 
 
Inleiding op de dienst                            
Gebed 
 
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. 
 
We lezen: Ruth 4: 1 – 17 door lector 
We zingen: NLB 791: 1, 3, 4 
 
We lezen: Handelingen 7: 1 - 5  
We zingen: NLB 803: 1, 2 
 
Verkondiging  
We zingen: NLB 864: 1, 2 

Mededelingen – bestemming collecten  
Dankgebed en voorbeden 
De kinderen komen terug in de kerk 
 
Slotlied: NLB 978: 1, 3, 4 
 
Wegzending  
Zegen 
Gezongen: Amen 
 
Uitleidend orgelspel  
 
Collecten  
1- DMW  Sprang-Capelle 
2- Diaconie 
 
DMW Sprang-Capelle. 
Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) 
begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil 
hen weer op weg helpen om nieuw perspectief 
te zien. In hun folder staat: "Wij zijn ervan 
overtuigd dat de Heere God betrokken is op 
alle mensen en dat vormt onze belangrijkste 
drijfveer om ons in te zetten voor de mensen 
die hulp bij ons vragen. We zetten onze 
vakkennis en deskundigheid in om hen te 
begeleiden in hun psychosociale problemen. 
Hierbij houden we de Bijbel, als onfeilbaar 
Woord van God, aan als richtsnoer voor het 
hele leven en als bron van Hoop. 
Naast uw gave in de collectezak of via de 
digitale betaallink kunt u uw gave ook 
overmaken op het ibannummer van de 
diaconie NL38RABO0373709234 met 
vermelding van DMW. 
 
Berichten voor de gemeente  
Op 19 juni gingen de bloemen als groet naar 
mw. N.O. van den Assem-Vermeulen. 
  

mailto:ottogrevink@gmail.com


 
 

 

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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