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Beste gemeenteleden, 
  
Het RIVM heeft aangegeven dat de 
‘coronameter’ verschoven is van Fase 1 naar 
fase 2. 
Dit betekent dat de impact op de samenleving 
en de druk op de zorg is verhoogd. 
Om besmettingen tijdens de kerkdiensten te 
voorkomen vragen we de basisregels te volgen: 

• Was zo veel mogelijk uw handen 
• Hoest en nies in uw elleboog 
• Bij klachten; doe een zelftest en/ of blijf 

thuis 
Bij de ingang staan de pompjes om uw handen 
te desinfecteren. 
Hou afstand en laat een stoel vrij als dat 
gewenst is, geef dit aan, zo zien we om naar 
elkaar. 
  
Dank namens de kerkenraad. 
 
Kerk, School en Gezinsdienst ‘Dank je 
wel!’ 
Voorganger:   ds. Otto Grevink 
Organist/pianist:  Cedrik Kerkdijk 
Ouderling:   Brenda Kerkdijk 
Diaken:   Robert Nederveen 
Lector:  Pauline Schouten 
 
Deze week was het Dankdag, en op de 
verschillende scholen is hier aandacht aan 
geschonken. Omdat op de Koningsschool 
maar weinig kinderen naar de kerk gaan, heb 
ik de school begeleid naar een andere vorm 
die meer bij hen past. Er is voor gekozen om 
op school een Week van de Dankbaarheid te 
houden. Een van de dominees zou dan op 
school komen en aan het einde van de week 
zou er een viering op school zijn. Vorig jaar 
moest dat nog online, maar dit jaar mocht ik 

alle tien klassen langs om te vragen waar 
kinderen dankbaar voor zijn. Aan het einde 
van de week heb ik drie vieringen van een half 
uur geleid waarin verschillende liedjes 
terugkwamen en natuurlijk Bennie 
langskwam.  
Komende zondag wordt in lijn hiermee de 
viering ook helemaal een viering die op 
kinderen is gericht, en waar iedereen bij kan 
aansluiten. Kinderen mogen vooraan komen 
zitten. De liedjes, de preek, en de media zijn 
op hen afgestemd. Nogmaals, het blijft een 
dienst voor jong én oud, maar nu eens met een 
focus op kinderen en hun gezinnen. De 
kinderen mogen dus in de kerk blijven, want 
het verhaal is ook op hen afgestemd, en ze 
kunnen ook wat gaan doen. Er is dus geen 
kindernevendienst (wel oppasdienst). De 
dienst ziet er dus ook een beetje anders uit 
dan normaal, hoewel er veel vertrouwde 
dingen in terugkomen. Maar dat was ook 
precies waarnaar gevraagd werd in de 
huiskamerbijeenkomsten.  
Iedereen dus van harte welkom, en in het 
bijzondere onze jonge gezinnen. Dank je wel 
dat jij er bent! 

ds. Otto Grevink 
 
Orgelspel 
Kerkenraad komt binnen  
Stilte 
Mededelingen 
 
Zingen: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (lied 
288) (met orgel of piano) 
Begroeting 
 
Zingen: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ 
(lied 218, video: 
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https://www.youtube.com/watch?v=gEQfcfyo
qDw)  
Gebed 
Thema 
Verstoppertje 
 
Bijbelverhaal: 1 Koningen 17: 7-16 
Samenleesbijbel (Bijbel in Gewone Taal)  
7Al gauw was er geen water meer in de rivier, 
omdat er geen regen viel in het land. 8Toen 
zei de Heer tegen Elia: 9‘Ga naar de stad 
Sarefat, in de buurt van Sidon, en blijf daar 
voorlopig. Er woont daar een weduwe bij wie 
je kunt logeren. Ik heb haar gezegd dat ze voor 
jou moet zorgen.’ 
10Elia ging naar Sarefat. Toen hij vlak bij de 
stadspoort was, zag hij daar een weduwe die 
hout aan het zoeken was. Hij riep haar en 
vroeg: ‘Wilt u een beetje water voor me halen, 
zodat ik iets kan drinken?’ 11Toen ze wegliep, 
riep Elia: ‘En neemt u dan ook een stuk brood 
voor me mee!’ 
12Maar de vrouw antwoordde: ‘Ik heb 
helemaal niets meer in huis. Alleen nog wat 
meel in een pot, en een restje olijfolie in een 
kruik. Ik heb een paar takken bij elkaar 
gezocht voor een vuur. Nu kan ik nog net iets 
te eten maken voor mij en mijn zoon. Maar als 
dat op is, zullen we doodgaan van de honger. 
Dat is zo zeker als de Heer, uw God, leeft!’ 
13Toen zei Elia tegen haar: ‘Maakt u zich geen 
zorgen. Ga naar huis en doe wat u van plan 
was. Maar bak eerst wat brood voor mij en 
breng me dat. Dan kunt u daarna iets 
klaarmaken voor uzelf en uw zoon. 14Want er 
zal steeds genoeg meel en olie zijn, ook al valt 
er nog geen regen op het land. Dat heeft de 
Heer, de God van Israël, beloofd.’ 
15De vrouw ging naar huis en deed wat Elia 
gezegd had. Zijzelf, de mensen in haar huis en 
Elia hadden elke dag genoeg te eten. 16De pot 
met meel raakte niet leeg, en er zat altijd olie 
in de kruik. Zo had de Heer het beloofd en zo 
had Elia het gezegd. 
 
Zingen: ‘Ik val niet uit Zijn hand’ (Psalm 16 
(Psalmen voor Nu): 
https://www.youtube.com/watch?v=lycjE-
MmiQs  
 
Verhaal 

Zingen: ‘Ik woon in een cadeau’: 
https://www.youtube.com/watch?v=dteVocu
HX1U) 
Collecten 
 
Gebeden, afgesloten met: 
Zingen: ‘Onze Vader in de hemel’ (lied 1006) 
 
Slotlied: ‘Voor mij is geluk’ (lied 783) 
Zegen 
Beantwoord: Ja amen ja Halleluja 
 
Collecten: 1-Eigen Jeugd 
  2-Algem. onderhoud 

 
Na afloop is er koffie, thee of 
limonade 
 
Berichten voor de gemeente 

• Op 23 oktober gingen de bloemen als 
groet naar mw. G.C. Bisschop-
Teeuwissen.  

• Op 30 oktober gingen de bloemen als 
groet van de gemeente naar de heer P. 
van Ferneij. 

• Mw. C. Timmermans onderging een 
geslaagde dotterbehandeling. Zij is 
daar dankbaar voor.  

• Mw. F.M. van der Spek-de Haan is na 5 
weken ziekenhuis naar De Hazelaar 
gegaan voor revalidatie. Gehoopt 
wordt op vooruitgang en minder 
heimwee. 

 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 
telefonisch 06 83446753; e-mail 
dsgvanderlinden@gmail.com  
 
Een gesprekskring. 
In de samenvatting van de gespreksavonden, 
die in het vorige nummer van Kontakt stond, 
wordt bij één van de thema’s vermeld het 
inzetten op mogelijkheden voor 
gesprekskringen. 
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Onlangs kwam een boekje uit: Vensters op het 
Onze Vader. Daarin zijn liederen en 
schilderijen opgenomen, geïnspireerd door de 
Iona-gemeenschap. Samen met enkele teksten 
nodigen zij uit tot een gesprek over 
onderdelen van het Onze 
Vader.  Gemeenteleden die de uitdaging aan 
willen gaan om hiermee een gesprekskring te 
starten kunnen zich bij mij melden. Samen 
met hen wil ik een plan maken om in januari 
te beginnen. Graag een berichtje naar 
hhoogendoorn15@gmail.com of een 
telefoontje naar 06 364 224 05. 

Henk Hoogendoorn 
 
Herinnering voor alle medewerkers van de 
vier pastorale secties 
Graag herinneren we contactpersonen en 
diakenen aan de ontmoetingsavond op 
maandag 7 november om 20.15 uur in De Brug. 
We rekenen op jullie komst, het gebak is al 
besteld! We maken er met elkaar een gezellige 
en leerzame avond van. 
Henk Hoogendoorn, Willie Verhoef en ds. Bert 
van der Linden 
 
 
Beste gemeenteleden, 
Zoals u wellicht al in kontakt heb gelezen willen 
we een actie voor de voedselbank houden, daar dat 
hard nodig is. 
Steeds meer mensen moeten er helaas gebruik van 
maken. 
U kunt op zondag 13 en 20 november uw 
producten inleveren bij de deur, waar er iemand 
staat om ze in ontvangst te nemen. 
Het is fijn te weten dat de mensen die het hard 
nodig hebben rond de feestdagen iets extra’s 
krijgen. 
En ook mooi omdat het jaarthema van de PKN Aan 
tafel is, en aan tafel zonder iets te eten is niets. 

Het lijstje staat in kontakt met de producten die ze 
graag willen hebben, maar uiteindelijk is de keuze 
aan u, en mag u zeker ook andere houdbare 
producten inleveren. Mogelijk heeft u nog iets in 
de voorraadkast staan. 
  
Vast hartelijk bedankt, 

Namens de activiteitencommissie; 
Marjanne, Dieter en Ellis. 

 
Versterking fototeam 

 
 

Het web team is op zoek 
naar fotografen-versterking. 

Wie vindt het leuk om bij bijzondere diensten 
wat  foto's te maken voor op de website? 

Ad Wagemakers heeft na jarenlange trouwe dienst 
aangegeven te stoppen. Onze dank aan Ad voor 
zijn tomeloze inzet is zeer groot en we gaan hem 
heel erg missen. 

Bij belangstelling of vragen graag een berichtje 
naar Louise van Elderen: jlvelderen@gmail.com 

Ook willen we nogmaals een oproep doen om bij 
gebeurtenissen buiten kerkdiensten om zelf foto's 
te maken en naar Louise te sturen, zodat zij ze op 
de website kan zetten. 

We denken aan bijvoorbeeld de koffieochtenden, 
kindernevendiensten, jeugdkerk, 
bloemschikkingen, etc. 

Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat 
de activiteiten zichtbaar blijven voor de hele 
gemeente. 

Foto's kunnen gestuurd worden 
naar: jlvelderen@gmail.com 
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