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Deze dienst is digitaal te volgen. Zie de
instructie die het beamerteam heeft opgesteld.
Naast de medewerkers zijn maximaal 75
gemeenteleden aanwezig. Vanwege de
verlaging van het risiconiveau naar zorgelijk
kunnen we vanaf nu meer personen toelaten
dan voorheen.
In deze dienst wordt niet gezongen.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Henk Hoogendoorn
Dwarsfluitisten: Margriet Dorr en Elsbeth
Bonefaas
Ouderling: Willie Verhoef
Diaken: Kees van Eersel
Lectoren: Brenda Kerkdijk
Voorbeden: Dieter Verbeek
Kun je je nog voorstellen dat je in een drukke
menigte staat, waarbij je eigenlijk niet weet
wie je aanraakt in het voorbij gaan of het bij
elkaar staan? Of waarin je juist voorzichtig
bent voor zakkenrollers? Aanraking, en het
gebrek eraan, hebben in de coronacrisis een
eigen betekenis gekregen. In het verhaal van
het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die
bloedt werken de aanrakingen helend. Hoe
kunnen aanrakingen ook weer voor ons
helend worden, als je er nu te weinig of juist
teveel van ervaart? En hoe respecteren we
elkaars grenzen?
Vooraf:
‘Veni Sancte Spiritus’
Welkom en mededelingen
Lied: psalm 84: 1,3
Stil gebed, bemoediging en groet:

(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
Drempelgebed
Tien Geboden: zevende gebod ‘Blijf uit de
relatie van een ander’ (MijnKerk.nl)
Uit de Kerksonate op. 1 no. 1 van Arcangelo
Corelli (1653 – 1713): Grave
Gebed bij de opening van de Schriften
Bennie
Kinderlied: ‘Ben je groot of klein’
Lezing: Marcus 5: 22-43
Lied: lied 855: 1,2,3,4,5 (orgel, fluit en
voorganger (gesproken))
Overweging
Uit de Kerksonate op. 1 no. 1 van Arcangelo
Corelli (1653 – 1713): Adagio

Dankgebed, voorbeden (samen met Dieter
Verbeek) stil gebed, steeds afgesloten met
gesproken:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!

Onze hulp verwachten wij van God
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Onze Vader – samen in de kerk en thuis
(meeprojecteren voor gasten)

Berichten voor de gemeente
Inzet dominee Otto Grevink

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.
Aandacht voor de collecte die via de bank
geregeld moet worden: zie betaallink (iDeal)
op www.pkndebrug.nl
Muziek: Uit de Kerksonate op. 1 no. 1 van
Arcangelo Corelli (1653 – 1713): Allegro
Lied: ‘God zal met je meegaan’
Orgelspel
Collecten
1- Opvang voor gestrande vluchtelingen
2-Kerk
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de
hele wereld op de vlucht. Een groot deel van
hen komt uit landen waar het leven door
oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is.
Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit
bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via
Turkije op de Griekse eilanden, waaronder
Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange
procedures een moeilijke en onzekere tijd.
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen
opvangen, begeleiden en onderwijs aan de
kinderen geven.
Uw gave voor dit doel kunt u overmaken op
het IBANnummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding van:
vluchtelingen lesbos
Uw bijdrage via de betaallink of via de
collecteschaal in de kerk wordt evenredig
gedeeld met de collecte Kerk

Langzaamaan begint de rust me goed te doen,
al is voorzichtigheid nog geboden. En de ene
klus leidt gauw tot de andere, en het ene
telefoontje ook tot een volgende, en dat
probeer ik zo goed mogelijk te spreiden.
Daarom kan het langer duren voor ik
antwoord op een mailtje, telefoontje of appje;
ik hoop op uw begrip.
In overleg met de bedrijfsarts is bevestigd dat
ik tot aan mijn zomervakantie in augustus
maximaal 50% inzetbaar ben op mijn
verschillende werkterreinen. Voor onze
gemeente betekent dit dat ik maximaal 9 uur
beschikbaar ben in de maand juli. Mijn werk
zal zich in overleg met de kerkenraad
concentreren op kerkdiensten en uitvaarten,
en daarna op andere zaken in volgorde van
prioriteit.
Ik ben blij weer voor te kunnen gaan
aankomende zondag en zie ernaar uit u live of
via de livestream te ontmoeten.
Bloemen
Op 20 juni gingen de bloemen als groet naar
mw. A. Roelofs-Kleer.
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
Om aanwezig te kunnen zijn is nu nog
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
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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.

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

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.
Overwogen wordt binnenkort de registratie
aan te passen, waarbij inschrijving niet meer
nodig is.
Dat zou kunnen door het maken van een lijst
van gemeenteleden die regelmatig in de
kerkdienst aanwezig waren. Bij binnenkomst
in de kerk meldt u zich bij de ‘dorpelwachter’,
die de aanwezigheid noteert door het afvinken
als u op de lijst staat of uw naam noteert als u
nog niet op de lijst staat.
Henk Hoogendoorn
Voorbede is aangevraagd door de heer
Bert Braspenning.
Aanstaande maandag gaat hij naar het
Elisabeth ziekenhuis voor een operatie.
Denken wij aan hem in onze gebeden.
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.
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