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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.
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.
In deze dienst wordt niet gezongen. Zie de
toelichting bij De diensten in de komende
weken.

Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Henk Hoogendoorn
Ouderling: Matty Zoutewelle
Diaken: Robert Nederveen
Lector: Pauline Schouten
Voorbeden: Martha Dank
Hoe vind je rust in de zomer? Ons leven kan
zo druk zijn, dat we uitkijken naar de rust van
de zomer. Even niets… Maar hoe kun je ervoor
zorgen dat je gevoed weer uit de vakantie
komt, en jezelf blijft voeden? Het verhaal van
de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging
zoals de Evangelist Markus dat vertelt gaat
daarover. We gaan eens dieper op dat verhaal
in in de lijn van de voorgaande verhalen.

11e zondag na Pinksteren
Orgelspel: bewerking van ‘Herr, ich habe
misgehandelt’(Johann Ludwig Krebs)
Daarna bewerking bij psalm 27.
Welkom en mededelingen
Lied: psalm 27: 1,7
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
Drempelgebed
Tien Geboden: achtste gebod ‘Leef van de liefde
die je krijgt’ (MijnKerk.nl)
Orgelspel: Lied 316 : 4 Het woord van liefde, vrede
en recht
Gebed bij de opening van de Schriften
Bennie
Kinderlied: ‘Onder, boven, voor en achter’
Lezing: Marcus 6: 30-44
Lied: lied 462: 1,2,3
Overweging
Lied: lied 833
Dankgebed, voorbeden (samen met Martha
Dank) stil gebed, steeds afgesloten met
gesproken:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!
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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

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

Aandacht voor de collecte die via de bank
geregeld moet worden: zie betaallink (iDeal) op
www.pkndebrug.nl
Orgelspel
Lied: lied 416: 1,2,4
Orgelspel: bewerking van psalm 113 ‘Prijs,
halleluja, prijs de Heer’
Collecten
1. ZOA-slachtoffers vergeten rampen
2. Exploitatie
ZOA: "We zijn er voor mensen die alles kwijt zijn
geraakt door een oorlog of een ramp. Samen met
jou kunnen we in noodsituaties snel te hulp
schieten. En hen ook daarna trouw blijven, door te
helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan.
Net zo lang totdat ze zichzelf weer kunnen
redden"
Als mensen geraakt worden door rampen of
oorlogsgeweld raken ze veel kwijt. Denk aan een
huis, inkomen of zelfs familie. Toch is er altijd één
ding wat hen op de been houdt en dat is hoop. De
hoop op God dat ze hulp krijgen en hun leven
weer op kunnen bouwen. Maar wat als er geen
mens is om te helpen? Er zijn humanitaire rampen
waar u nauwelijks over hoort. Waar de wereld
geen belangstelling meer voor heeft, omdat
conflicten langdurig aanhouden of er maar geen
einde komt aan armoede en honger.
Juist voor de slachtoffers van deze rampen wordt
er extra aandacht gevraagd met de Vergeten Lijst.
Deze mensen mogen niet aan hun lot worden
overgelaten!
Zuid-Sudan, Myanmar, Congo, Burundi en
Colombia, de situatie in de landen van deze
Vergeten Lijst is heftig. Daarom wordt de
noodklok geluid en wordt er aandacht gevraagd
voor de slachtoffers van deze vergeten rampen.
Voor bijvoorbeeld € 640,= helpt u als kerk al tien
gezinnen met voedsel voor acht weken.
Uw gave kunt u overmaken op het IBAN nummer
van de ZWO: NL16RABO0373709242 met
vermelding van: vergeten lijst ZOA Uw gave in de
collecteschaal in de kerk of de betaallink wordt
evenredig verdeeld tussen de ZWO en de
Exploitatie.
Berichten voor de gemeente
Op 11 juli gingen de bloemen als groet van de
gemeente naar fam. Rozenbrand.

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
We hadden enkele weken uitzicht op verlaging van
het risiconiveau ernstig naar zorgelijk en hoop op
verdere verlaging naar waakzaam.
Helaas, afgelopen dinsdag werd voor de regio
Midden en West Brabant risiconiveau zeer ernstig
afgekondigd vanwege de sterke stijging van het
aantal besmettingen. Als we de afspraken volgen
betekent het dat we twee stappen terug zouden
moeten doen, waarbij we alleen met medewerkers
en gemeenteleden die de dienst niet op computer
kunnen volgen in de kerk samenkomen. Dat is
nogal rigoureus en hopelijk nog niet nodig. Maar
het stapje terug naar ernstig is onontkoombaar.
Dus niet (voor)zingen en aanmelden met een
maximum van 50 aanwezigen naast de
medewerkers.
Wat betekent dit voor deze zondag?
Om nu al aan te moeten melden is aan de late
kant. Er zal niet worden gezongen en maximaal 50
aanwezigen naast de medewerkers is ook zonder
aanmelden waarschijnlijk. Dat was bij de laatste
twee diensten al het geval. Verder willen we u
vragen het mondkapje te gebruiken als u
binnenkomt en als u weggaat en afstand te
houden.
Volgende week graag weer aanmelden tot
vrijdagavond bij br. Jan van Wijk, liefst per e-mail:
jvwijk3v2@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.
Laten we hopen en bidden voor iedereen die met
nieuwe besmettingen te maken krijgen, om
beterschap voor de zieken, en om Zijn nabijheid in
deze onrustige tijd.
Henk Hoogendoorn
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Gezocht: vrijwilligers
Kerkgemeenten leveren vrijwilligers die
ondersteunen bij religieuze activiteiten binnen
Schakelring.
In dit geval vragen we specifiek vrijwilligers voor
Eekhof in Kaatsheuvel. Dit is een klein sfeervol
verpleeghuis waar mensen met dementie wonen.
Wat verwachten we van de vrijwilligers? (2 is
voldoende en een pianist)
We verwachten dat ze de bewoners halen en
terugbrengen. Bij de dienst aanwezig zijn. En
eventueel meezingen.
Om de week op donderdag van 10.15-11.15 uur. Na
afloop of vooraf kan er altijd nog iets worden
gedronken gezamenlijk.
Het zou ook fijn zijn als ze, eventueel in de
toekomst, zelf 1 keer per maand de dienst willen
draaien als werkgroep.
Voor aanvullende vragen kan contact opgenomen
worden met:

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

Mirelle van Oversteeg, Coördinator vrijwillige inzet Eekhof
Mobiel: 06-18959552
Aanwezigheid: maandag t/m donderdag
mirelle.van.oversteeg@schakelring.nl
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