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SAMEN JONG – Kernwaarde 1: prioriteit 

geven aan jonge generaties 

Voor de nieuwsbrief: 

Hoe worden we weer een kerk met alle 

generaties? Dit is mijn vertaling van heel veel 

opmerkingen en vragen die ik hoor in de 

gesprekken die we hebben over de toekomst 

van onze gemeente, in de regiegroep en de 

druk bezochte huiskamerbijeenkomsten.  

Hoe worden we weer een kerk met alle 

generaties? Het boek Samen Jong helpt ons 

daarbij met het noemen van 6 kernwaarden 

van een gemeente met alle generaties. 

Kernwaarden door jongeren zelf hebben 

aangedragen in onderzoek. Ik vertel daarover 

in deze video: https://youtu.be/34PYg-

vSOGQ. 

Zondag staat de eerste kernwaarde centraal: 

prioriteit geven aan jonge generaties. De basis 

daarvan ligt in verschillende Bijbelteksten 

waarin  de leerlingen soebatten met elkaar 

over wie de belangrijkste is. En Jezus zet dan 

een kind in het midden… Wat betekent dat? 

En wat betekent dat voor ons kerk-zijn?  

In de overweging zal ik een aantal aanzetten 

geven om daarover na te denken. Na de dienst 

kunnen we daar met koffie en thee over verder 

praten. Dank aan de koffieschenkers dat ze dit 

extra moment hebben willen inlassen! 

Ondertussen praten we ook in de 

huiskamerbijeenkomsten verder. Er zijn er 

nog drie:  

Dinsdag 23 augustus, bij Armando Lagrouw: 

Grutto 4 Sprang-Capelle 

Donderdag 25 augustus, in kerk De Brug: 

Heistraat 4 Sprang-Capelle 

 

Maandag 29 augustus, bij Laura Smetsers: 

Hoofdstraat 168 Kaatsheuvel 

Telkens om 20.00u. 

Opgeven is noodzakelijk voor de gastvrouwen 

en -heren. Geef u/jou op bij mij: 

ottogrevink@gmail.com of 06-30565951. 

Graag tot ziens! 

ds. Otto Grevink 

LITURGIE 

Voorganger: ds. Otto Grevink 

Organist: Cedrik Kerkdijk 

Ouderling: Henk Hoogendoorn  

Diaken: Robert Nederveen 

Lector: Riny Visser 

Voorbeden: Francijn van Eersel 

Orgelspel 

Stilte 

Welkom en mededelingen 

Samenzang: Psalm 71: 1,3,7 (De Nieuwe 

Psalmberijming) 

Ik schuil bij U met al mijn zorgen. 

Heer, neem het op voor mij; 

verlos mij, spreek mij vrij. 

Bij U, mijn rots, ben ik geborgen. 

U hebt uw woord gegeven: 

ik mag in vrijheid leven. 

U hebt het voor mij opgenomen! 

Bij velen is bekend 
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dat U mijn schuilplaats bent. 

Ik mag bij U op adem komen. 

Beschermd door zegeningen 

blijf ik uw trouw bezingen. 

U onderwees mij heel mij leven. 

Wat zijn uw lessen wijs! 

Nu ben ik oud en grijs, 

toch zal ik, als U kracht blijft geven, 

voor mijn nakomelingen 

uw wonderen bezingen. 

Stil gebed, bemoediging en groet: 

Onze hulp verwachten wij van God 

(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

(allen) en het werk van zijn handen nooit 

loslaat. 

Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, 

van God onze Vader, van Jezus Christus onze 

Heer, 

door de heilige Geest, die ons aanvuurt in 

geloof, hoop en liefde. 

(allen) Amen 

Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ 

(lied 195) 

Inleiding op de dienst 

Gebed om ontferming (Kyrië) 

Loflied (Gloria): ‘Tienduizend redenen’ 

(video) 

https://www.youtube.com/watch?v=s5NzHv-

nUVI  

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Bennie 

Kinderlied: ‘Voor mij is geluk’ (lied 783: 1,2,3) 

(video): 

https://www.youtube.com/watch?v=RESqGpIy

oxA  

Lezing:  

Marcus 10: 35-40 

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, 

kwamen bij Hem en zeiden: ‘Meester, we 

willen dat U voor ons doet wat we U vragen.’ 

36Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat Ik 

voor je doe?’ 37Ze zeiden: ‘Wanneer U heerst 

in uw glorie, laat een van ons dan rechts van U 

zitten en de ander links.’ 38Maar Jezus zei 

tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. 

Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet 

drinken of de doop ondergaan die Ik moet 

ondergaan?’ 39‘Ja, dat kunnen wij,’ 

antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: 

‘Jullie zullen de beker drinken die Ik zal 

drinken en de doop ondergaan die Ik zal 

ondergaan, 40maar wie er rechts of links van 

Mij zal zitten, kan Ik niet bepalen, die plaatsen 

behoren toe aan hen voor wie ze zijn 

bestemd.’ 

Samenzang: ‘De eersten zijn de laatsten’ (lied 

991: 1,5,6,7) 

Lezingen: 

Mattheüs 18: 1-5 

Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus 

vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het 

koninkrijk van de hemel?’ 2Hij riep een kind 

bij zich, zette het in hun midden neer 3en zei: 

‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en 

wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk 

van de hemel zeker niet binnengaan. 4Wie 

zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is 

de grootste in het koninkrijk van de hemel. 

5En wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, 

die ontvangt Mij. 

Matteüs 19: 13-15 

Daarop brachten de mensen kinderen bij 

Hem; ze wilden dat Hij hun de handen zou 

opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen 

hen berispten, 14zei Jezus: ‘Laat die kinderen, 

houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de 

hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ 15En 

nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok 

Hij weer verder. 

Samenzang: ‘Het koninkrijk is voor een kind’ 

(lied 782: 1,2,3) 

Overweging 
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Samenzang: ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ 

(lied 837: 1,4) 

Dankgebed, voorbeden (samen met…), stil 
gebed, steeds afgesloten met het gezongen 
(na: ‘zo bidden wij u allen tezamen’): 

 
 
Onze Vader – samen in de kerk en thuis 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Collecten en muziek 
Kinderen komen terug in de kerk 
 
Slotlied: ‘Geest van hierboven’ (lied 675: 1,2) 
 
Wegzending en zegen (gezongen Amen) 
Orgelspel 
 
Collecten  
1- MAF  
2- Exploitatie 
 
Vandaag 17 juli staat de collecte voor 
de MAF (Mission Aviation Fellowship) als 
eerste collecte gepland. Elke 5 minuten 

vertrekt of landt er ergens ter wereld een 
vliegtuig van MAF. Een vliegtuig met bijbels, 
noodhulp, medische hulp of ontwikkelings-
hulp. Zonder de vliegtuigen van MAF blijven 
mensen in afgelegen gebieden onbereikbaar. 
De tweede collecte is bestemd voor de 
exploitatie van onze eigen kerk. 
Naast de gebruikelijke manieren van 
collecteren kunt u uw gave voor de MAF ook 
overmaken op het ibannummer van de ZWO 
NL16RABO0373709242 met vermelding van 
MAF. 
 
Berichten voor de gemeente 
Op 10 juli gingen de bloemen als groet naar 
mw. A. Brouwers-Vissers. 
 
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 
 
 
Schoonmaken van de kerk 
  
Na het stoppen van Louise hebben we helaas 
nog geen opvolging gevonden, tot nu toe doe 
ik dit  grotendeels maar blijf dit niet doen. 
Het lijkt mij dat wij nu nog 2 mogelijkheden 
hebben. We kunnen dit extern laten doen, dit 
is te regelen maar zal veel kosten met zich 
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meebrengen, 150 uur per jaar maal ?? dus 
reken maar uit. 
Ook lijkt het mij mogelijk te moeten zijn om 
met een kleine groep ongeveer 1 x per 3 weken 
de kerk goed te doen, dan kan in de 
tussenliggende weken de keuken en de 
toiletten even gedaan worden. 
Het moet toch mogelijk zijn om een aantal 
vrijwilligers een paar uur per 3 of 6 weken te 
vinden, de tussenliggende weken wil ik dan 
wel doen. 
Voor meer info of opgave  

Jan Korver 06-22382645 
familiekorver@home.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  
Hartelijk dank voor uw bijdragen! 
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