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Deze dienst is digitaal te volgen. Zie de instructie
die het beamerteam heeft opgesteld.
Naast de medewerkers zijn maximaal 50
gemeenteleden aanwezig.

Schriftlezing O.T. Genesis 18: 20-33 ( door lector)
Schriftlezing N.T. Lucas 11: 1-13 (door voorganger
Lied 886 You Tube Ned. Zingt 23-7-2012

Voorganger: Ds. G.J. van ‘t Slot, emer. predikant
uit Zeist
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Henk Hoogendoorn

Verkondiging
Orgelspel

Orgelspel
Welkom en mededelingen (door ouderling van
dienst)

DIENST VAN DE TAFEL
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Aandacht voor de deurcollecte

Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria (melodie door orgel)

Nodiging om deel te nemen aan de maaltijd van de
Heer

Drempelgebed

Vredesgroet
v. De HEER zal bij u zijn!
a. DE HEER ZAL U BEWAREN!
v. Verheft uw harten!
a. WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER.
v. Laten wij danken de HEER , onze God
a. HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN

Psalm 27: 1 en 7
bew. Gabriël Fauré (You Tube, Dordrecht, Chr.
koor Jigdaljahu)
Kyriëgebed
Beloftevolle woorden uit 1 Johannes 4: 11-16
Lied 833
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
Kindermoment
Het thema is: ‘Wat doe je hier?’
Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse
vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl joden
normaal niet met Samaritanen omgaan.
Jezus vertelt deze vrouw over het levend water.
Hij maakt haar duidelijk dat hij de Messias is, die
komen zou.
De kinderen maken thuis een mooie kleurplaat.
Kinderlied:
God heeft een plan met je leven
https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY

Lied 287: 1, 2 en 4

Tafelgebed
v. Ja waarlijk, het past ons, o HEER,
het is onze plicht en zaligheid U overal lof te
zingen,
Schepper van alle dingen en Vader van Uw volk,
en Uw Naam uit te roepen, iedere dag opnieuw,
–
want Gij hebt uw pelgrims voorgeleidt door de
woestijn
en Gij hebt ons geroepen tot Uw grote vreugde.
Gij hebt het heilig onderricht, de Tora, geplant in
ons bestaan, als een boom van het leven:
Gij hebt het licht geroepen in de beginne
Gij hebt de aarde getoond aan de einder,- een land
om in te wonen.
Daarom, met Mozes mee, die Uw gemeente
voorging, en Jozua, die de Jordaan is doorgegaan
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om de belofte te verzekeren, met al Uw zangers
en profeten, Uw engelen en mensen,
de dienaars om Uw troon, de priesters in de
tempel, heffen wij onze stem en zingen de
lofzang:
Heilig, heilig, heilig, Heer van alle machten.
Hemel en aarde vervult Uw heerlijkheid.
Zegent, Hosianna, Hem die wij verwachten
Die in de naam des Heren ons bevrijdt
(mel. Gez. 457)
v. Geloofd zijt Gij, Eeuwige, onze God, dat gij de
wereld voedsel geeft, spijze voor al Uw schepselen:
want eeuwig duurt Uw genade!
Laten we bidden: Wij danken U..............en
verteerd als brood.
INZETTINGSWOORDEN
Want Hij nam in de nacht…...tot mijn gedachtenis
Zend Uw Geest in ons midden en hoor ons aan
als wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde:
Onze Vader
De gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging

Om aanwezig te kunnen zijn is inschrijving nodig.
Tot vrijdagavond kunt u zich aanmelden bij br. Jan
van Wijk, liefst per e-mail: jvwijk3v2w@gmail.com.
Geef aan met hoeveel mensen u wilt komen. U
krijgt dan zo spoedig mogelijk per antwoordmail
bericht of er plaats voor u is.
Het kan ook telefonisch naar 0416-312798. Bij
contact hoort u direct of er plaats is. Spreek anders
het antwoordapparaat in met vermelding van uw
naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig
mogelijk teruggebeld.
We verwachten dat u de noodzakelijke
voorzichtigheid in acht neemt:
Bij binnenkomst in de kerk afstand houden. Bij
verplaatsing in de kerk een mondkapje dragen. Als
u zit kunt u het mondkapje afdoen.
Afgelopen zondag is er een fout begaan. Tegen de
afgesproken coronaregels van de kerk is het
slotlied gezongen. Excuses daarvoor. Wij gaan pas
zingen zodra de kerkenraad heeft afgesproken op
welke manier dat kan en wanneer we van mening
zijn dat de risico´s genoeg zijn afgenomen.
Aanstaande maandag 14 juni vergadert de
kerkenraad en is dat een onderwerp van gesprek.
Henk Hoogendoorn
Ds. Otto pakt zijn werkzaamheden weer op

Slotlied (staande): lied 793: 1 en 3
ZENDING EN ZEGEN
allen: Ja, amen ja, halleluja
Orgelspel
Collecten
1Diaconie Heilig Avondmaal
2Kerk
Diaconie: NL38RABO0373709234
Kerk: NL67RABO0373734611
Berichten voor de gemeente
Op 6 juni gingen de bloemen als groet naar fam.
Verduijn.
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

Na twee weken ziekteverlof pak ik mijn
werkzaamheden weer op vanaf vrijdag 11 juni. Ik
ben blij en God dankbaar dat de energie langzaam
maar zeker terugkomt en een behandeling van
mijn kaakontsteking aanstaande is. Onder de
moeheid van de ontsteking bleek ook een moeheid
schuil te gaan van een lang jaar improviseren, en
het duurt even voor die wendbaarheid weer terug
is.
Omdat die behandeling nog even op zich moet
laten wachten (wachtlijst) en omdat de moeheid
nog niet geheel weg is, is voorzichtigheid geboden.
Daarom heb ik overlegd met mijn werkgever (zo
werkt dat bij ambulant predikanten; die zijn in
dienst van de landelijke kerk).
Vanaf vrijdag ben ik 25% van mijn werktijd
inzetbaar (4,5 uur). Dat is genoeg om de komende
week de kerkenraadsvergadering bij te wonen, het
pastorale spreekuur te doen (dinsdag 18.30u) en de
kanselruil namens onze gemeente in Baardwijk
(zondag 20 juni). Daarna hoop ik gauw weer 50%
inzetbaar te zijn (9 uur). Dat zal ik de rest van de
komende 7 weken aanhouden tot aan mijn
zomervakantie (maand augustus). In die tijd zal ik
de diensten in onze kerk leiden, en ben ik ook
beschikbaar voor uitvaarten (tenzij bij hoge
uitzondering uitvaarten te dicht op elkaar komen).
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De meest noodzakelijke werkzaamheden voor de
voortgang van ons gemeentewerk zal ik dan ook
kunnen doen.
Met deze geleidelijke terugkeer hoop ik dat mijn
volledige afwezigheid voldoende beperkt blijft en
mijn aanwezigheid waar strikt nodig geborgd is.
Deze opbouw in mijn terugkeer geldt tevens voor
mijn andere werkzaamheden, waar ik ook niet
meer van mijn oorspronkelijke werkzaamheden zal
doen dan de helft.

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

Tenslotte dank ik u voor alle mailtjes, kaartjes en
appjes. Ik voel daarin dat ik de tijd van u krijg, die
ik mezelf soms moeilijk kan gunnen, maar die ik
nu zal nemen om straks weer 'volle bak' met elkaar
het nieuwe seizoen in te kunnen gaan.
Met vriendelijke groeten,
ds. Otto Grevink
Beste ouders en kinderen,
Nu de kerk langzaam weer ‘open’ gaat voor
iedereen, al is het nog beperkt en op inschrijving,
willen we ook weer oppasdienst en
kindernevendienst aanbieden.
De Kindernevendienst is vanaf zondag 23 mei weer
paraat, de oppas een weekje later op 30 mei.
Er zal dus elke week leiding in de kerk aanwezig
zijn om de kinderen op te vangen of met de
kinderen naar de kindernevendienst te gaan.
Tot en met zondag 18 juli is er elke week
kindernevendienst, daarna gaan we een poosje op
vakantie.
We hopen snel weer kinderen in de kerk te
begroeten!
De leiding.

Digitale collecte
Op de website en onder de Livestream op YouTube
is een betaallink te vinden om op een makkelijke
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