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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze dienst is alleen digitaal te volgen.
Zie de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Jos Dekkers
Ouderling: Henk Hoogendoorn
Diaken: Kees Rijksen
Lector: Marjanne Dekkers
Voorbeden: Henk Hoogendoorn
Vooraf: ‘Toekomst vol van hoop’
Welkom en mededelingen
Psalm van de zondag: Psalm 66: 1 en 7
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: de melodie gespeeld door het orgel,
tekst gesproken door de voorganger
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, als
in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid. Amen.
Drempelgebed
Tien Geboden: vijfde gebod ‘Houd aandacht voor
je wortels’ (MijnKerk.nl)
Orgelspel
Gebed bij de opening van de Schriften
Bennie
Kinderlied: ‘Ik ben veilig in Jezus’ armen’
Lezing: Johannes 10: 11-16 door lector

11Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft
zijn leven voor de schapen. 12Een huurling,
iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar
van de schapen is, laat de schapen in de steek en
slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet
aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de
schapen uiteen; 13de man is een huurling en de
schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de
goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn
schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en
ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de
schapen. 16Maar ik heb ook nog andere schapen,
die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die
moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één
herder.
Samenzang: ‘U kennen, uit en tot U leven’, lied
653: 1,6,7
Overweging
Orgelspel
Dankgebed, voorbeden (samen met Henk
Hoogendoorn?) stil gebed, steeds afgesloten met
gesproken:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!
Verjaardag(en)
Op 27 april zijn er twee verjaardagen die het
vermelden waard zijn:
Onze koning Willem-Alexander
en Wim Knoop, die 90 jaar wordt.
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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
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ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Aandacht voor de collecte die via de bank
geregeld moet worden: zie betaallink (iDeal) op
www.pkndebrug.nl
Muziek: orgelspel
Lied: ‘Vervuld van uw zegen’ (lied 425)

De diensten in de komende weken
De diensten zullen voorlopig alleen digitaal
worden uitgezonden. Ieder van ons hoopt op
snelle afname van het probleem.
Henk Hoogendoorn
Gemeenteavond terugkijken
De gemeenteavond is nog terug te kijken op
YouTube: https://youtu.be/0g5Ey5-KMak. Deze is
enkel via deze link terug te zien. Hij staat niet
meer 'openbaar' op ons kanaal.

Orgelspel
Collecten
1. Binnenlands diaconaat AZC
2. Exploitatie
De geplande collectes voor deze zondag zijn
collecten voor het binnenlands diaconaat en de
exploitatie.
De collecte voor het binnenlands diaconaat is
bestemd voor Stichting De Vrolijkheid. Een op
de drie vluchtelingen die naar Nederland komen,
is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare
ervaringen achter de rug en hun bestaan in
Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van
Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid
creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in
asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek,
dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid
de talenten van de jongere bewoners van
asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun
veerkracht versterken.
Uw gave voor deze stichting kunt u overmaken op
het IBANnummer NL38RABO0373709234 van de
diaconie met vermelding van De Vrolijkheid. Uw
gave voor de exploitatie kunt u overmaken op het
IBANnummer van onze kerk.
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen op 14 maart als groet naar fam.
van Rijsbergen.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven
door mij te bellen (0416 273413) 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.

Hoe openen we als kerk weer onze deuren?
We willen heel graag de kans weer krijgen om
elkaar te ontmoeten in de kerk en samen onze
erediensten houden voor God. Nu er stappen
worden gezet om de samenleving weer te openen,
is ook de vraag aan ons hoe wij onze kerk weer
kunnen openen. We hebben daar een aantal
handvatten voor, en hebben als kerkenraad
gekeken hoe we die op maat kunnen maken voor
onze gemeente. Daarbij zijn een paar dingen
belangrijk:
1. Het risiconiveau van het coronadashboard:
waakzaam – zorgelijk – ernstig – zeer ernstig.
2. De routekaart daarbij van het Interkerkelijk
Contact in Overheidszaken.
3. Onze eigen prioriteiten: wat willen we als
eerste weer kunnen?
4. Wat is er mogelijk in ons gebouw, ook m.b.t.
ventilatie en de grootte van ons kerkgebouw.
Daarom heeft de kerkenraad een aantal stappen
vastgesteld waarin we de kerk weer langzaam
willen openen (of indien nodig weer meer moeten
sluiten, wat we niet hopen). Die stappen zijn
gekoppeld aan het risiconiveau van het
coronadashboard (1), en op maat gemaakt naar
aanleiding van de routekaart voor de kerken (2)
volgens de prioriteiten die we gesteld hebben (3)
en de mogelijkheden die er zijn in ons gebouw (4).
Wat vinden we nu het allerbelangrijkste om als
eerste te doen? De kerkenraad heeft gezegd: als
het maar enigszins kan willen we als eerste die
mensen actief uitnodigen die geen toegang hebben
tot kerkomroep of internet en die normaal wel
naar de kerk zouden komen. Die namen hebben
we binnen de commissies pastoraat en erediensten
geïnventariseerd. De kerk blijft dan verder nog
gesloten. Daarna willen we de kerk openstellen
voor een maximum aantal mensen. En daarna
willen we het weer mogelijk maken dat
voorzangers kunnen zingen en blaasinstrumenten
bespeeld kunnen worden.
Niet alles kan tegelijk. En we hebben nu een keer
beperkingen in ons gebouw wat betreft ventilatie
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(namelijk geen). We denken dat dit de volgorde
van prioriteiten is die ook de gemeente heeft.
De kerkenraad heeft op basis daarvan de volgende
route vastgesteld om de kerk weer te openen
Risiconiveau
Kerk
Aanwezig

Zeer ernstig
Gesloten
Medewerkers &
Kerkgangers die geen
toegang hebben tot
Kerkomroep of Internet
(op uitnodiging)
Reserveren/registreren Ja
Voorzangers
Geen
Uitvaarten
Max. 50
KND/Oppas
Nee
Aanvang
Per 1 mei a.s.
Risiconiveau
Kerk
Aanwezig

Ernstig
Open
Medewerkers & max. 50
kerkgangers
Reserveren/registreren Ja
Voorzangers
Geen
Uitvaarten
Max. 50
KND/Oppas
Ja
Wanneer
Afhankelijk van
afschaling risiconiveau
Risiconiveau
Kerk
Aanwezig

Zorgelijk
Open
Medewerkers & max. 75
kerkgangers
Reserveren/registreren Ja
Voorzangers
Enkele zangers of enkele
blazers
Uitvaarten
Max. 75
KND/Oppas
Ja
Wanneer
Afhankelijk van
afschaling risiconiveau
Per 1 mei zetten we de eerste stap. Er zullen
gericht mensen uitgenodigd worden die geen

mogelijkheid hebben om de dienst via
Kerkomroep of YouTube te volgen en anders wel
naar de kerk zouden willen komen.
N.B. Op Hemelvaartsdag (13 mei) kunnen we dat
helaas niet doen, omdat we die dienst samen
vieren met Hervormd Waspik en Gereformeerd ’s
Gravenmoer, en zij kennen dit onderscheid niet.
Deze dienst wordt weer enkel online gehouden.
De landelijke richtlijn nu van max. 100 mensen bij
een uitvaart hebben wij op maat gemaakt voor
onze kerk en het maximum vastgesteld om 50. 100
acht de kerkenraad teveel voor ons gebouw
(grootte en gemis aan ventilatie).
We kunnen dus helaas geen data koppelen aan de
volgende stappen, maar we kunnen wel uitzicht
bieden op de stappen die we kunnen zetten als het
risiconiveau wordt afgeschaald (of indien
noodzakelijk opgeschaald). Zo heeft u te allen
tijden helder overzicht in de stappen die gezet
worden en de keuzen die zijn gemaakt.
We hopen en bidden dat we gauw weer onze
kerkdeuren open kunnen doen voor iedereen en
bidden in de tussentijd om een spoedig einde van
alle beperkingen die ons op afstand van elkaar
houden.
De kerkenraad
Orchideeën
Vergeet niet om mooie orchideeën te bestellen!
Een leuk idee om als Moederdag cadeau te geven
of gewoon om je eigen vensterbank weer op te
fleuren.
De opbrengst is voor de jeugdraad. Een aantal
mensen hebben mij al via de app of mail een
bestelling doorgestuurd maar er passen er veel
meer in mijn auto.
Bestel de prachtige planten vóór 5 mei en ik zorg
dat ze in de kerk komen om ze op te halen.
Tel. 06-41668851 (Brenda) /
mail benc.kerkdijk@hetnet.nl
Dank namens de jeugd, Brenda
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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!

