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Deze dienst is alleen digitaal te volgen.
Zie de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.

Lezen :
Deuteronomium 4
vs 37 – 40
door lector
Liedboek: lied 709 orgel Eerst lezen couplet 1, 4,5

Voorganger: Ds. H.P. de Goede, Werkendam
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Brenda Kerkdijk

Schriftlezing : Jozua 4 vs. 19-24 ( NBV)
Kort orgelspel
Herdenkingshof

rond

ps.

84

met

beeld
:

Orgelspel
Mededelingen
Lied: Zingen 124
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/124-laatisra-l-nu-zeggen-blij-van-geest-1_2_4
Stil gebed
Votum en groet
Klein gloria Gespeeld door orgel
Als Drempeltekst Lied 992 spreken voorganger
Kyrie Gebed
Lied 105
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/105-loofgod-de-heer-en-laat-ons-blijde-1_0_5
Gebed om licht van de Heilige Geest
Kindermoment
Het thema voor de kinderen is ‘Best friends
forever’ Bijbelgedeelte is Deuteronomium 4: 32-40
Mozes laat het volk weten dat wat zij samen
hebben meegemaakt uniek is en dat ze daarom
ook beste vrienden met God zijn.
Van Egypte door een woestijn, niet wetend waar ze
eigenlijk heen gaan!
God leidt hen door de woestijn en ze komen in het
beloofde land.
Als je samen iets meemaakt schept dat een band
en wordt je goede vrienden
Lied ‘Samen is beter’
https://www.youtube.com/watch?v=iXxkAaiaiBI&l
ist=PLOR6Y01Kabuvx8o5N37tPHG_yTPSJbE6k&in
dex=26

Verkondiging
Lied 1016
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/1016kom-laat-ons-opgaan-naar-de-berg-9_7_3
Dankgebed en voorbeden , Stil Gebed, Onze Vader
Collecte
Slotzang:
Lied 418
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/418-godschenk-ons-de-kracht-3_9_1
Zegen
Wilhelmus orgel na de Zegen. Lied 708 vs 1,6
Collecten
1. Syrische vluchtelingen
2. Kerk
Als collecten staan voor vandaag gepland: een collecte
voor de Syrische vluchtelingen en een collecte voor
onze Kerk.
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De collecte voor de Syrische vluchtelingen is bestemd
voor de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land
zijn ontvlucht. De meeste van deze vluchtelingen zijn
terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij
hebben alles achter moeten laten en leven in grote
armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio
ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op
verschillende manieren, onder andere met een
opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje.
Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat
maakt hen sterker.
Dit geldt ook voor Lara. Door het aanhoudende geweld
in Syrië moet Lara haar vertrouwde leven als accountant
achterlaten. Ze vluchtte naar de Jordaanse hoofdstad
Amman, maar ging daar niet bij de pakken neerzitten.
Ze trok zich het lot aan van andere gevluchte Syrische
vrouwen die er nauwelijks konden overleven. Met steun
van Kerk in Actie kon Lara haar eigen bedrijfje in
handwerkproducten beginnen. Syrische vrouwen
verdienen hier nu een inkomen door borduur- en
haakwerk, zeep en bodylotion te maken die in Lara's
winkel worden verkocht. Nu zijn ze niet meer
afhankelijk van hulp van anderen, maar zorgen nu zelf
voor hun gezinnen.
Uw gave voor dit collectedoel kunt u overmaken op het
IBANnummer van onze ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding van: Syrische
vluchtelingen
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen op 25 april als groet naar mw. A.
Louwerse.
Vakantie ds. Otto Grevink
In de week van 1 t/m 8 mei heeft ds. Otto Grevink
vakantie. Indien gewenst kunt u contact opnemen met
Matty Zoutewelle of Henk Hoogendoorn.
Tijdens zijn vakantie neemt mevr. Marjanne de Bruin
(kerkelijk werker 's Gravenmoer) waar in noodgevallen.
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.
De diensten in de komende weken
Vanaf 2 mei zijn er op uitnodiging kerkgangers die thuis
niet de mogelijkheid hebben de dienst te volgen.
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.

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
(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
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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 bestellers en liefhebbers,
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
Op donderdag 6 mei zijn er 2
momenten waarop de bestelde orchideeën in de
kerk kunnen worden opgehaald; Van 16.00u tot
17.00u en in de avond van 19.00u tot 20.00u.
Orchideeën die niet worden opgehaald neem ik
mee naar huis en kunnen dan op
afspraak opgehaald worden op Schubertstraat 24.
Op zaterdag 8 mei is er bij ons niemand aanwezig,
hou hier rekening mee als je de planten voor
Moederdag nodig hebt. De orchideeën kosten
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€10,00 per stuk, graag contant afrekenen of
overmaken op de rekening van de jeugdraad.
Ik neem ook wat extra planten mee voor de ‘vrije
verkoop’ als je spijt hebt dat je niet besteld hebt. Je
mag dus op bovenstaande tijdstippen naar de kerk
komen om te kijken of er nog een mooie tussen
staat.
Dank namens de jeugd,
Brenda

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!

Schietbaan Kamp Amersfoort

KIJK OM
Kijk om
en denk aan hoe het was,
aan wat heeft plaatsgevonden,
aan het waarom, voor wie, voor wat
die muren eigenlijk stonden.
Kijk om
en zie ‘t prikkeldraad om de herinnering gebonden,
aan vernedering, aan kwaad en haat
en aan oude, diepe wonden.
Kijk om
en zie de lentezon,
langzaam opkomend in het oosten,
die de ellende niet verdrijven kon
doch hooguit wat kon troosten.

Kijk om
en zie, voel en ontdek
hoe je vrije lijf en geest
verbonden zijn met deze plek,
ook als je er nooit bent geweest.
Kijk om,
kijk om en dan vooruit,
maar zonder te vergeten.
Wie bewust hiervoor de ogen sluit
zou beter moeten weten.
Amersfoortse Stadsdichter Nynke Geertsma

