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Voorganger:  ds. Bert van der Linden 
Organist:  Henk Hoogendoorn 
Dwarsfluit:  Margriet Dorr 
Lector: Joke Jansen 
 
In de hemel 
Eén van de mooiste voorstellingen van de 
hemel is een plek waar een onafzienbare 
menigte mensen voor de troon van God staat. 
Niet te tellen, zoveel verschillende gelovigen 
zijn hier boven bij elkaar. ‘Uit alle landen en 
volken, van elke stam en taal’, vertelt de 
Openbaring van Johannes. Multicultureler kan 
het niet. Maar er zijn ook massa’s mensen die 
zich in de hemel niet thuis voelen. Die plek bij 
God is echt niets voor hen. 
 
De duizenden mensen in de hemel vormen 
één mega- spreekkoor. Luid roepend  
geeft iedereen God en Jezus de gekruisigde alle 
credit voor hun redding en veilige aankomst. 
Alle aandacht voor God toen en daar lijkt 
verlegd naar alle aandacht voor ons mensen. 
We hemelen elkaar op en worden de hemel in 
geprezen. Kunt u tegen een kritische noot van 
de hemel voor de aarde? 
 
De schare die niemand tellen kan in de hemel 
heeft het gered. Ze hebben bij God een veilig 
dak boven hun hoofd gekregen. Ze komen uit 
de grote verdrukking. Tussen hen in staat het 
weerloze Lam, Jezus de gekruisigde. Als één 
van hen zal Hij zijn mensen in de knel als de 
Goede Herder – de Pastor Bonus - hoeden en 
leiden. Zij ontvangen ontroerende 
slachtofferhulp. Over pastoraat gesproken! 
 

Orgelspel 

Binnenkomst Kerkenraad 

Stilte 

VOORBEREIDING 
 
Welkom en afkondigingen  
Aanvangslied: Lied 100 
 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
 
Gebed van toenadering en ontferming 
Samenzang: Lied 314 (orgel en dwarsfluit) 
 
Levensregels: woorden uit Leviticus 19  
Samenzang: Lied 992 
 
ROND DE BIJBEL 
 
Gebed 
Moment van de kinderen 
 

 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst. 
 
Inleiding en evangelielezing: Johannes 10 : 
22 – 30  
Samenzang: Lied 653 : 1, 6 en 7 
 
Inleiding en brieflezing: Openbaring 7 : 9 – 
17  
 
Samenzang: Lied 906 : 1, 2 en 8 (orgel en 
dwarsfluit) 

mailto:ottogrevink@gmail.com


 
 

 

Verkondiging 
Meditatief moment: Trio van Rheinberger 
 
Samenzang: Lied 23c 
 
DIENST VAN HET DELEN 
 
Gebeden 
Collecten 
 
Slotlied: Lied 423 
Heenzending 
 
De Christus die wij volgen 
Hij is ons brood, zeggen zij die verhongeren 
Hij is onze weg, zeggen zij die zoekende zijn 
Hij leert ons een nieuwe taal, zeggen zij die 
stemloos zijn 
Hij heeft ons gevonden, zeggen zij die verloren 
waren 
Hij lijdt met ons, zeggen de vervolgden 
Hij maakt ons duidelijk wat wij niet weten, 
zeggen de geleerden 
Hij schenkt ons het leven, zeggen de 
stervenden 
Hij is een van ons en wij behoren bij Hem, 
zeggen de armen. 
 
Zegen en beaming 
Orgelspel 
 
Collecten: 
1. Pioniersplekken 
2. Exploitatie 
 
De eerste collecte is bestemd voor nieuwe vormen 
van kerk zijn, de Pioniersplekken. 
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar 
de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen 
behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in 
met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting 
zoeken bij de omgeving en bij wat mensen 
bezighoudt. 
De afgelopen tien jaar zijn er zo'n 150 
pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk 
gestart. Ze vormen nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschappen waar de boodschap van 
het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin 
mensen zich herkennen. 
U kunt uw gave hiervoor ook overmaken op het 
ibannummer van de diaconie 
NL38RABO0373709234 met vermelding van 
pioniersplekken. 
De tweede collecte is bestemd voor de Exploitatie. 

Berichten voor de gemeente 
Op 2 oktober gingen de bloemen naar Bert 
Braspenning, als dank voor het maken van de 
fraaie gedenkborden. 
 
Mevrouw Van der Spek verblijft in het 
Elisabethziekenhuis afdeling D kamer 22. 
Jan Rozenbrand verwacht vrijdag 7 oktober 
naar huis te mogen. 
 
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  
 

Henk Hoogendoorn 
Avond pastoraat 
Om vast in de agenda te noteren: donderdag 10 
november om 20.00 uur de ontmoetingsavond 
voor alle  medewerkers van de vier pastorale 
secties,, pastorale ouderlingen, diakenen, 
coördinatoren en contactpersonen. We delen 
ervaringen en steken het een ander van elkaar op. 
Hartelijk welkom! 
 
Willie Verhoef – Witte, Henk Hoogendoorn, 
Ds. Bert van der Linden 
 
Bericht van de Diaconie 
In het voormalige NH hotel zullen de komende 12 
maanden 238 Oekraïense vluchtelingen en 
statushouders verblijven. 
Vluchtelingenwerk Waalwijk heeft ondersteuning 
nodig voor met name de Oekraïners. 
Gedacht wordt aan het ondersteunen van 
activiteiten, hulp bieden en informatie 
verstrekken. 
Georgia Bouga van Vluchtelingenwerk Waalwijk 
wil graag informatie verstrekken. 
Haar email adres is gbouga@vluchtelingenwerk.nl 
Het telefoonnummer van Georgia is 06-51848348. 
Het is fijn om op deze manier de gasten van NH 
hotel te mogen ondersteunen. 
 
Zondag 9 oktober jeugdkerk! 
Op zondag 9 oktober komen wij weer samen met 
de jeugdkerk! Momenteel zijn we als gemeente aan 
het kijken hoe we de toekomst van de kerk gaan 
invullen. We zijn benieuwd naar de ideeën en 
wensen van onze jeugd. We gaan op speelse wijze 
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dit onderwerp aanvliegen en we maken er weer 
een gezellige en leuke bijeenkomst van.  
 
Graag tot dan! 
Erwin, Elseline, Lotte & Armando 
 
Update beamerteam 
De afgelopen tijd hebben wij versterking gezocht 
voor het beamerteam, en over het resultaat zijn we 
zeker niet ontevreden! 
De komende tijd zullen diverse mensen 'achter de 
knoppen' plaatsnemen, hier zijn we enorm blij 
mee. 
We zijn nu nog op zoek naar mensen die af en toe 
de PowerPointPresentaties willen maken. 
Heb je op vrijdag of zaterdag wat tijd over en kan 
je overweg met PowerPoint, dan hopen we dat je 
ons wilt helpen! 
Stuur even een mailtje 
naar beamerteam@pkndebrug.nl of spreek 
Armando of Erwin even aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Urker Mannenkoor “Hallelujah” geeft 
concert in Sprang-Capelle. 
 
Op D.V. zaterdag 12 november 2022 zal het 
Urker Mannenkoor “Hallelujah” een concert geven 
in de Hervormde Kerk van ’s Grevelduin- en 
Vrijhoeve-Capelle, Hoofdstraat 25 in Sprang-
Capelle.  
Als doel van dit concert is gekozen voor Stichting 
Schuilplaats: Diaconaal Maatschappelijk Werk 
(DMV) De Langstraat, waar aan cliënten 
identiteitsgebonden psychosociale hulpverlening 
wordt geboden. Door het DMW kunnen cliënten 
in hun eigen regio terecht voor hulpverlening die 
aansluit bij hun levensbeschouwelijke 
achtergrond. 
Kaartjes voor volwassenen: € 12,50; voor kinderen 
t/m 12 jaar: € 7,50. 
Kaartjes zijn te bestellen bij Ad Schouten en Johan 
van Dijke; graag met vermelding van postadres 
i.v.m. bezorging: 
E: ad.schouten46@kpnmail.nl  of 
johan@vandijkemaritime.com  
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