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ZONDAGSBRIEF 7 NOVEMBER 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Deze kerk-school-gezinsdienst is ook digitaal
te volgen.
Naast de medewerkers zijn maximaal 75
gemeenteleden aanwezig.
Bij binnenkomst graag afstand houden,
het mondkapje dragen als u zich
verplaatst. In de kerk twee stoelen
vrijhouden tussen de families.
De liederen voor de preek worden beluisterd,
de liederen na de preek zingen we samen.
Thema : ‘Dankend doorgaan’
Voorganger: Mw. M. Klaasse, Waalwijk
Organist:
Henk Hoogendoorn
Lector:
Brenda Kerkdijk
Welkom
Psalm 93 (OB)
https://www.youtube.com/watch?v=KlTEOXa
bEtA
Stilte
Votum en Groet
Introductie op het thema van de dienst
Leefregel
Lied ‘Mijn Vader dank U wel’
https://www.youtube.com/watch?v=w8uPqoh
s9eE
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied ‘Ken je dit verhaal?’
https://www.youtube.com/watch?v=E2cu_EaA
i7o
Kindermoment (hierna gaan de kinderen
naar de KND)

https://www.youtube.com/watch?v=_i56Dy0a
mH4
Verkondiging ‘Dankend doorgaan’
Orgelspel (kinderen komen terug uit de
KND)
Lied ‘God zorgt voor Noach’ (Melodie: Wie
maar de goede God laat zorgen)
Een grote ark moet Noach bouwen,
want er komt straks een watervloed.
Veel jaren werkt hij, vol vertrouwen.
God zegt hem, hoe het worden moet.
Er komen heel veel dieren in.
Ook Noach zelf, met zijn gezin.
Wel veertig dagen stroomt de regen.
God zorgt voor Noach al die tijd.
Het water is wel hoog gestegen,
maar in de ark is veiligheid.
En als de duif een takje haalt,
weet Noach dat het water daalt.
Na maanden gaat de deur weer open.
Gods trouwe zorg is wonderbaar!
De dieren zijn ook weggelopen,
en Noach bouwt een dankaltaar.
Kijk jij eens vaker naar omhoog,
dan zie je soms Gods regenboog!
Ik mag met Noach dankend doorgaan.
Gods zegen zie ik overal,
en God beloofde dat Hij voortaan
voor de seizoenen zorgen zal.
Want God is trouw en Hij is goed,
zodat ik vaker danken moet!

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze
Lezing: Genesis 8: 15-22 (NBV)
Vader
Psalm 36: 2 en 3 (NB)
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Elke bede van het dankgebed wordt
beantwoord met Lied 235 (NLB)
Collecten
Slotlied ‘Groot is uw trouw, o Heer’ Staande
Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader,
er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw,
o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw,
o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar,
zon, maan en sterren in hemelse baan.
Tonen zo duidelijk Uw Godd’lijke wijsheid,
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw,
o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Zegenbede (beantwoord met gezongen
Amen)
Orgelspel
Collecte:
1. Dorcas
2. Kerk
Als collectedoelen staan voor vandaag gepland
de collecte voor DORCAS en de
(dankdag)collecte voor onze eigen KERK.
DORCAS. Rondkomen van 45 euro per
maand, niet weten of je deze winter te eten

hebt. Voor duizenden mensen in Oost-Europa
is het aan de orde van de dag. Er zijn nog
steeds duizenden mensen in nood in OostEuropa. Mensen – vooral ouderen – die het
zwaar hebben, omdat ze zijn getroffen door
armoede en eenzaamheid. Straks als het
kouder wordt en er sneeuw ligt, komen ze de
deur vaak niet meer uit. Zonder een inkomen
is een warme maaltijd niet vanzelfsprekend.
Vanwege het toenemende aantal
besmettingen en de aangekondigde
maatregelen tijdens de persconferentie van
dinsdagavond 2 november kunnen we de
Dorcas Voedselacties van deze week niet meer
uitvoeren zoals we zouden willen. Normaal
gesproken staan vrijwilligers in supermarkten
om voedsel in te zamelen.
We zetten nu alles op alles om toch zoveel
mogelijk mensen in diepe nood een
voedselpakket te bezorgen. In het hele land
zetten vele vrijwilligers de schouders eronder.
Hun creativiteit en energie is geweldig om te
zien. En dat is nodig want de nood in OostEuropa is groot. Vooral ouderen leven in grote
eenzaamheid en armoede. Corona heeft de
rijke mensen rijker gemaakt en de arme
mensen nog armer.
Omdat Dorcas nu een stuk minder inkomsten
heeft uit supermarkten en kerken, willen wij
iedereen oproepen om te geven. Van de
opbrengsten koopt Dorcas voedsel in en
brengt het zo snel mogelijk bij de mensen die
het hard nodig hebben. Daarnaast wordt het
besteed aan programma’s die bijdragen aan
blijvende verandering zodat de hulp van
Dorcas in de toekomst niet meer nodig
is. Doe je mee?
Uw gave voor dit doel kunt u overmaken op
het ibannummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding van
Dorcas. Uw gaven in de collecteschaal en de
digitale betaallink worden evenredig verdeeld
tussen de twee collectedoelen.
Berichten voor de gemeente
Op zondag 31 oktober gingen de bloemen als
groet van de gemeente en ter bemoediging
naar Dirk en Ellis Vervoorn.
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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
In verband met het oplopend aantal
besmettingen en de toename van
ziekenhuisopnames vanwege corona moeten
weer voorzichtiger zijn. Daarom een
mondkapje dragen bij verplaatsing in de kerk
en wat meer afstand. In onze regio is de
situatie minder ongunstig dan in grote delen
van ons land. Daarom beperken we het aantal
aanwezigen nog niet en zingen we na de
preek. Mocht het nodig zijn dan kunnen we
aantal aanwezigen beperken tot 50, maar dat
lijkt nu nog niet noodzakelijk.
Voor de dienst op Eeuwigheidszondag 21
november zal aanmelding vooraf nodig
zijn vanwege de reservering voor familie van
de overledenen. Daarom zal volgende week
aangegeven worden hoe u zich kunt
aanmelden.
Laten we hopen en bidden voor allen die met
nieuwe besmettingen te maken krijgen, om
beterschap voor de zieken, en om Zijn
nabijheid in deze onrustige tijd.
Henk Hoogendoorn

Bezoek ds. Otto aan Koningsschool
Vanuit de werkgroep Kerk-School-Gezin gaan
alle predikanten bij een van de scholen op
bezoek tijdens de week van Dankdag. Dit jaar
zou ds. Otto naar de Koningsschool gaan. Hij
wilde dit jaar graag een kleine bijdrage
leveren. Omdat hij vanwege het toenemend
aantal corona-besmettingen niet op school
voor een grote groep kon komen spreken heeft
hij video's opgenomen. Eerst aan het begin
van de week van de
dankbaarheid: https://www.youtube.com/wat
ch?v=d0JVxzf_oo4. Daarin heeft hij het thema
geïntroduceerd en gevraagd om input aan
liedjes en bijbelverhalen. Op basis daarvan is
een korte viering gemaakt, die kinderen (en
later hun ouders) konden zien, in de klas en
thuis: https://www.youtube.com/watch?v=AIC
wOpiD8iE&t=4s.
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 IBANnummers blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!
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