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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen 

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Ds. J.W. van Bart 

Schriftlezing: Psalm 40: 6-12, Micha 6:1-8 

Thema: ‘God ontmoeten?’ 

Middagdienst (17.00 uur) 
Ds. Joz. A. de Koeijer 

Schriftlezing: Jozua 6:1-16 

 

Kinderbijbelvertelling 

Leeftijd 4 t/m 9 jaar 

Bijbelgedeelte: 1 Samuël 19 

Het gaat vanmorgen over ‘David moet vluchten voor 

Saul’. 

We wensen de kinderen met de leiding - en de kinderen 

die in de dienst blijven - een gezegende morgen toe. 

Collecten 

1. Diaconie – fruitbakken en bloemen 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Onderhoud kerkerlijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang? 

Zieken 

 

 

 

 

 

Al onze zieken, genoemd en ongenoemd, thuis of in een 

zorginstelling, alsmede hun families, bidden we van harte 

alle sterkte en Gods troostende nabijheid toe. 

 

Overleden 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Broodnodig 

Volgende week kunt u spaghetti/macaroni meenemen. 

Alvast hartelijk bedankt. 

 

Situatie Ds. Van Bart 

Zoals vorige week is afgekondigd moet Ds. Van Bart op 

doktersadvies voorlopig zijn taken als predikant per direct 

neerleggen. Hij zal voorlopig alleen voorgaan in de 

zondagse Erediensten. 

Concreet betekent dit dat we de komende tijd geen beroep 

op Ds. Van Bart kunnen doen. Wij vragen u dan ook om 

geen contact met hem op te nemen voor gemeentezaken. 

De kerkenraad zoekt de komende weken naar passende 

oplossingen voor de ontstane situatie. Tot die tijd zullen 

kringwerk en catechese niet worden opgestart. 

Contactpersoon voor (crisis)pastoraat is ouderling J. Wallet, 

tel. 422481. Indien nodig zal ouderling Wallet afstemming 

zoeken met Ds. Versluis en/of de wijkouderling. Ouderling 

R.W. Goosensen zal de copy voor weekbrief en kerkbode 

verzorgen. 

 

Maatregelen Viering Heilig Avondmaal 

D.V. volgende week zondag hopen we weer het Heilig 

Avondmaal te kunnen vieren. We mogen hier verlangend 

naar uit zien! De vorige Viering is dan ook al lang geleden 

(8 december 2019). 

Vanwege de Coronamaatregelen zal het wel iets anders 

gaan. We hebben als kerkenraad er voor gekozen om de 

Viering aan tafel te laten plaatsvinden en niet in een 

lopende setting. De stoelen zullen op 1,5 meter gezet 

worden en per bank wordt er dan genodigd. Dit wordt 

begeleidt door een coördinator. U kunt dus niet kiezen of u 

aan de 1e, 2e of 3e tafel gaat. Brood en wijn zullen per 

stoel door de diakenen al klaargezet worden. Het 

gereedmaken van de tafels zal daarom wat meer tijd in 

beslag nemen. Na de bediening van brood en wijn aan tafel 

kunt u op aanwijzing van de coördinator weer terug gaan 

naar de bank.  

In verband met de coronabeperkingen zal er deze week 

geen bezinningsuur in de Wheme gehouden worden. 

We hopen met elkaar een goede en gezegende 

Avondmaalszondag te hebben! 

  

Rondom de gemeente 



Collecte diaconie 27 augustus 

De diaconiecollecte van 27 augustus is bestemd voor de 

stichting HOE en de Roma in Servië. De situatie is daar 

nog steeds slecht door de Covid-19 besmettingen.  

Ds. Aleksandar woont in Vrbas en hij verteld: 

‘We bereiden momenteel de kinderen voor om weer naar 

school te gaan. Elk kind moet een mondkapje dragen. Een 

mondkapje kost €0,50 en kan één dag gebruikt worden. Dus 

voor een week zijn de kosten daarvan €2,50 per kind. 

Daarnaast hebben ze ook desinfectiemiddel nodig voor hun 

handen, wat €2,- is. Dus dat is bij elkaar €4,- (en voor de 

veiligheid €5,-). Er zijn 500 kinderen die hulp nodig 

hebben. Het schooljaar gaat weer beginnen en we hebben 

materialen nodig. We hebben rugzakken, maar de 

kinderen hebben schriften en pennen en dergelijke nodig. 

Daar hebben we €10,- per kind voor nodig. We zouden 

jullie heel dankbaar zijn als jullie ons hier bij willen 

helpen.’ 

De stichting HOE steunt ds. Aleksandar en zijn team om de 

mensen daar te helpen. Dat kunnen zij niet zonder onze 

gebeden en hulp. 

 

Heilig Avondmaal collecte diaconie 27 augustus 

De Heilig Avondmaal diaconiecollecte van 27 augustus is 

bestemd voor project 10 27 van de GZB met als 

doel: Zorg voor gehandicapte kinderen in Indonesië. 

Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden 

verwaarloosd. De vrouwenbond van de Torajakerk trekt 

zich het lot van deze kinderen aan en helpt hen via een 

speciaal programma.  

De kinderen ontvangen hulpmiddelen, volgen onderwijs en 

doen aan handvaardigheid. Gehandicapte kinderen blijken 

veel meer te kunnen dan hun omgeving dacht! 

Dankzij het programma van de vrouwenbond kunnen de 

kinderen zich ontwikkelen. Je ziet ze opbloeien! Inmiddels 

worden meer dan 500 kinderen en hun ouders begeleid. 

Met uw bijdrage in de collecte helpt u via Project 10 27 

mee om dit programma in stand te houden. Met elkaar 

zorgen we ervoor dat deze kinderen weer meetellen en hun 

leven weer perspectief krijgt! Geef gul tijdens de collecte 

Project 10 27. De naam van het diaconale programma van 

de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we 

worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de 

naaste als onszelf. 

 

Samenvatting coronaprotocol 

Kinderbijbelvertelling 

Het moderamen van de kerkenraad heeft besloten dat er 

vanaf zondag 20 september 2020 weer 

kinderbijbelvertelling (KBV) mag zijn tijdens de 

ochtenddienst in ‘De Wheme’. 

Met dit protocol willen we het mogelijk maken om, met 

inachtneming van alle voorschriften, zo veilig mogelijk 

weer KBV te houden. 

 

Wel of niet bezoeken KBV  

In de volgende gevallen kan er geen gebruik worden 

gemaakt van de KBV. Dit geldt zowel voor leiding als 

kinderen: 

- Niet fit of lekker voelen. 

- Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, benauwdheid en lichte 

hoest. 

- Koorts. 

- Huisgenoten/gezin met bovenstaande klachten. 

- Kinderen t/m groep 2 van de basisschool met 

alleen een neusverkoudheid of hooikoortsklachten 

mogen wel naar de KBV. 

 

Procedure tijdens kerkdienst: 

- De procedure zal hetzelfde zijn als voor corona. 

Voordat de preek begint lopen de kinderen met de 

koster en leiding via de zij ingang naar de Wheme. 

- Kinderen mogen in de bank langs andere personen 

lopen. Er moet alleen 1,5 m. afstand gehouden 

worden tussen volwassenen. 

- Leiding houdt wel 1,5 m afstand van elkaar 

(uitgezonderd leden zelfde huishouden). Het is aan 

te bevelen dat de leiding op de hoek van een bank 

gaat zitten. 

- De koster haalt de kinderen na het eindgebed weer 

op vanuit de Wheme. In de tussentijd speelt het 

orgel. De organist wacht met slotzang totdat de 

kinderen terug zijn in de kerk en de voorganger het 

‘gemaakte werkje’ in ontvangst heeft genomen. 

Colofon 

Voorgangers zondag 27 september 2020 

09.30 uur – ds. J.W. van Bart  

17.00 uur – ds. J.W. van Bart (Weerklank) 
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