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Welkom in onze Eredienst.
De dienst is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Aan deze dienst werken mee:
Predikant
Organist
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Kosters
Zang
Geluid

Mw. Ds. W. Bakkes uit Driebergen;
Hennie Klaasen Bos;
Roely de Waard;
Rien van Hal;
Henk van Blitterswijk en Joke Brouwer;
Willy Oppelaar, Janneke Oppelaar en Henny Budding;
Bert Budding.

Collecten
De collecten worden ook in deze dienst gehouden aan de uitgang. Op de tafel
staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkelijk worden verdeeld onder de diaconie en de kerk. Uw gift in de
tweede doos is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Normaliter zou het miniatuurkerkje er gestaan hebben.
Voor diegenen die doneren via Givt: Collecte 1 is voor de kerk, collecte 2 is voor de diaconie en collecte 3 is deze zondag
dus voor het onderhoud van de kerk. Meer informatie over Givt kunt u lezen in de folder die op de tafel onder de toren
ligt.
Bloemen
Vandaag staan er weer twee boeketten.
Eén boeket brengen we bij mevrouw Rika van Gelderen-van Eck, Huize Appelenburg in Dodewaard.
We feliciteren haar nog van harte met haar negentigste verjaardag.
Het andere boeket, met felicitaties voor haar vijfentachtigste verjaardag, is bestemd voor mevrouw Mien Paling-Slingerland,
van Balverenstraat 4.
Er zijn verschillende weken dat er meerdere gemeenteleden in aanmerking komen voor de bloemen.
Het duurt dan soms wat langer voor er bloemen gebracht kunnen worden.
Vakantie
Onze predikant, Ds. Gerrit Schouten, geniet momenteel tot 16 augustus, samen
met zijn vrouw Tineke, van een (welverdiende) vakantie.
Wanneer u tijdens zijn vakantie pastorale hulp nodig hebt, laat het dan weten aan de scriba: Gert Schimmel (0344 – 644806
of 06 – 29048280). Hij zal u helpen hiervoor een oplossing te vinden.
Bij onze diensten
Zoals al eerder is meegedeeld mogen er (volgens de regels van het RIVM en de
adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland ) nu gelukkig weer gemeenteleden aanwezig zijn bij onze kerkdiensten. Dat
mogen er, rekening houdend met de anderhalve meter regel, maximaal 48 zijn (dit is exclusief de mensen die aan de dienst
meewerken). Enige tijd geleden is bij alle gemeenteleden een brief met opgaveformulier voor het bijwonen van de diensten
bezorgd en verschillenden hebben hierop gereageerd.
Er zijn toch vaak nog enkele plaatsen beschikbaar.
Daarvoor geldt het volgende: wanneer u op een zondag alsnog een dienst wilt bezoeken terwijl u zich niet hebt opgegeven,
dan kunt u dat op de vrijdagavond voorafgaand aan die dienst tussen 18.00 uur en 20.00 telefonisch doorgeven aan Maatje
en Gert Schimmel: 0344 – 644806. Weet u welkom, maar … vol is vol. Wanneer u zich opgegeven heeft en onverwachts niét
kunt komen wordt een berichtje ook erg op prijs gesteld.
We willen in onze diensten graag zo optimaal als mogelijk zorgen voor elkaars gezondheid. Daarom vragen we u met klem
om bij het betreden van de kerk én bij het verlaten ervan de aanwijzingen van de kosters op te volgen, omdat we ook daarbij
de anderhalve meterregel willen aanhouden. U weet wel … SAMEN!
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Orde van dienst voor deze zondag
Speciaal voor de vele luisteraars thuis via ‘Kerkdienst gemist’ nemen
we de orde van dienst in De Zondagsbrief op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mededelingen door de ouderling van dienst;
Intochtslied: We luisteren naar Lied 213: 1, 2, 3 * Morgenglans der Eeuwigheid;
Bemoediging en groet;
Gebed;
We Luisteren naar Lied 139: 1, 9, 14 * Heer, die mij ziet zoals ik ben;
Psalmlezing: Psalm 147; 1 – 11;
Verootmoediging en Kyriëgebed;
We luisteren naar het Glorialied Lied 836: 1, 2, 4 * O Heer, die onze Vader zijt;
Gebed bij de opening van de Bijbel;
Schriftlezing door de ouderling van dienst: 2 Korintiërs 12: 5 – 11;
We luisteren naar Lied: 360: 1 en 4 * Kom Schepper, Geest;
Verkondiging;
Meditatief moment;
We luisteren naar Genade zo oneindig groot (zie de tekst hieronder);
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onze Vader;
We luisteren naar Lied: 885 * Groot is uw trouw, o Heer;
Wegzending en Zegen, afgesloten met het luisteren naar Lied 415: 3 * Amen, amen, amen;
Uitleidend orgelspel

Genade, zo oneindig groot
1 Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.
3 Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

2 Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.
4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond (2x).

Agenda (waarin ter informatie alvast een aantal bijzondere diensten is opgenomen)
• Zondag 2 augustus
10.00 uur: Dienst. Voorganger: De heer J. Aantjes uit Schoonhoven.
• Zondag 23 augustus
Viering van het Heilig Avondmaal.
• Zondag 30 augustus
Overstapdienst.
• Zondag 6 september
Doopdienst. Er worden twee kinderen gedoopt.
• Zondag 27 september
Startzondag.
Om over na te denken
Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.
Ingestuurd door een gemeentelid.
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