Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 2 AUGUSTUS 2020, 7e VAN DE ZOMER
Kleur: groen. We zijn in het kerkelijke jaar aanbeland in de feestloze periode, die duurt tot de Advent. In deze tijd is
de liturgische kleur groen, de kleur van het gewone leven.
9.30 uur Bethelkerk - ds. Ben Heijting - dienst met beperkt aantal gemeenteleden
Ouderling
Armande Breure
Organist
Janko Fraanje
VOORBEREIDEN

Orgelspel: Uit Triosonate nr. 2: Largo (BWV 526), J.S. Bach
Woord van welkom
Openingslied: Psalm 134
Stil gebed
Bemoediging en groet
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet loslaat het werk dat Hij aan ons begonnen is.
v. Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van Zijn
Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest
g. Amen
Kyriegebed met lied 300a: Heer Jezus, koning en gezalfde Gods
(Na vers 2 en 4 en 6 een gesproken gebed)
Glorialied: Lied 869: 1 en 6 Lof zij de Heer, ons hoogste goed

HOREN

Voorganger: De Heer is met u.
Allen:
Hij schenke u zijn geest.
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift
Woord voor de kinderen met een paar afbeeldingen
Schriftlezing: Exodus 25: 10-22 en 27:20 tot en met 28:5
Zingen: Psalm 133
Schriftlezing uit de Bijbel in Gewone Taal: Hebreeën 4:14 tot en met 5:4 en 8: 1-6
Zingen: Lied 556: 3 en 4
Preek
Zingen: Lied 512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed: 1, 3, 5, 7
Muzikale offerande: Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 706), J.S. Bach

DELEN EN GAAN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotzang Lied 722 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord
Heenzending en zegen
Gemeente: Amen
Orgelspel: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (BuxWV 185 ), D. Buxtehude

Om mee te luisteren via internet, de kerkradio of de Kerkomroep-app moet afgestemd worden op de Bethelkerk. De
dienst wordt ook in beeld gebracht via het kanaal van Kerk aan de Linge op YouTube.
Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Joke Wiggers, pastoraat@kerkaandelinge.nl, tel. 06-11028473
De bloemen uit de dienst van zondag 26 juli zijn als groet van de gemeente bezorgd bij mw. Schaap, Dorpsweg 33
in Leerbroek.
We staan voor elkaar klaar. Ondanks corona willen we voor elkaar klaar staan. Misschien juist in deze periode kunt
u hulp gebruiken, bijvoorbeeld om te zorgen dat er boodschappen in huis komen of medicijnen opgehaald worden.
Of hebt u behoefte om gewoon eens even met een ander gemeentelid over de telefoon te praten, of weet u iemand
die hulp kan gebruiken. Daarvoor kunt u contact opnemen met Hulp in de Praktijk (HIP): door een email te sturen
aan welkom@kerkaandelinge.nl of aan a.van.zandwijk@hotmail.com. Of door Aart van Zandwijk te bellen: 0345599632. Als u (jij) bereid bent om een ander gemeentelid een helpende hand toe te steken, meld u (je) dan aan via
een van bovenstaande emailadressen. We kunnen zeker extra handen gebruiken.
En .. misschien ten overvloede: bij de hulp die we elkaar bieden houden we natuurlijk wel de adviezen van het RIVM
aan om besmetting te voorkomen.

Kerkdiensten weer begonnen. Vanaf 26 juli zijn we weer voorzichtig begonnen met het houden van “normale”
kerkdiensten. De eerste twee zondagen (26 juli en 2 augustus) met een geselecteerde groep van 30 personen, om
ervaring op te doen met de regels en afspraken die er voor moeten zorgen dat de risico’s van besmetting worden
geminimaliseerd.
Vanaf zondag 9 augustus zijn de diensten toegankelijk voor iedereen uit de gemeente die belangstelling heeft en
willen we ook grotere aantallen personen (60 personen) toelaten.
U moet zich vooraf aanmelden voor de kerkdienst!
- Iedereen kan zich aanmelden voor diensten naar keuze; U kunt uw keuze voor meerdere weken aangeven.
- U kunt zich aanmelden via https://meevieren.nl/kerkaandelingeleerdam (deze link staat ook op onze website).
- Wie geen toegang heeft tot internet kan zich aanmelden via de pastoraal coördinator, Joke Wiggers, tel. 06
11028473.
- Vooraf is een maximaal aantal bezoekers vastgesteld. Zodra dat maximum bereikt is, worden de meldingen
daarna op een wachtlijst geplaatst.
- In principe geldt de volgorde van aanmelding.
- De kerkenraad kan daar echter van afwijken om te zorgen dat alle gemeenteleden een kans krijgen om deel te
nemen.
- Na het aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging. Als u zich via de pastoraal coördinator hebt
aangemeld, krijgt u via de pastoraal coördinator bericht.
- Als u om wat voor reden afziet van het bezoek aan de zondagse dienst, meldt u zich dan af zodat gemeenteleden die op de wachtlijst staan alsnog kunnen komen.
- In het bevestigingsbericht staat ook een link om u weer af te melden. (Of u meldt zich af bij de pastoraal
coördinator als u niet over een e-mailadres beschikt).
Voor de diensten gelden bepaalde regels om te zorgen dat de risico’s van besmetting worden geminimaliseerd.
- Alleen wie zich aangemeld heeft kan worden toegelaten.
- Principe is: als u verschijnselen hebt van verkoudheid, niesen, hoesten of koorts, dan kan u niet komen. Meldt u
zich in dat geval weer af zodat iemand anders alsnog kan komen. Na het aanmelden ontvangt u per e-mail een
bevestiging. In die e-mail staat ook een link om u weer af te melden.
- Bij binnenkomst zijn wij verplicht u te vragen of u dergelijke verschijnselen hebt. Als u bevestigend daarop
antwoordt, zal u verzocht worden niet deel te nemen.
- Bij binnenkomst graag uw handen ontsmetten.
- In de hal zijn strepen aangebracht en voetstappen om de looprichtingen en –paden aan te duiden. Houdt u zich
daar zoveel als mogelijk aan.
- U krijgt een plek aangewezen. Wacht in de nevenruimte totdat iemand u een plaats toewijst. Door plaatsen toe te
wijzen wordt zeker gesteld dat bij de verdeling over het gebouw de anderhalve-meter-regels worden nageleefd.
Wij verzoeken u zich aan de aangegeven plaats te houden.
- Komt u alstublieft op tijd.
- Helaas is de ruimte en de ventilatie in de Bethelkerk onvoldoende om gemeentezang zonder risico mogelijk te
maken. Er is daarom geen gemeentezang mogelijk tijdens diensten in de Bethelkerk. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door de organist en enkele zangers.
- Na afloop van de dienst wordt u verzocht weer te gaan zitten en te wachten op de aanwijzingen voor het verlaten
van de kerk.
- Er zijn geen collecten tijdens de dienst. Bij de uitgang staan twee schalen voor de collecten; een voor de kerk en
een voor diaconale bestemmingen.
- Als u een jas in de garderobe hebt gehangen, verlaat u de kerk via de zijuitgang (aan de Meentzijde).
We gaan door met de beelduitzendingen van de diensten voor al die gemeenteleden die niet aanwezig kunnen of
willen zijn. We streven ernaar om bij de opnamen kerkbezoekers niet zichtbaar en herkenbaar in beeld te brengen.
Er is deze zomer geen kindernevendienst. Bedoeling is dat de kindernevendienst op 30 augustus weer start. Er zal
wel een crèche zijn.
Koffiedrinken
In tegenstelling tot eerdere berichten willen we, als het weer het toelaat, koffiedrinken mogelijk maken op het
kerkplein. We laten het dus afhangen van de weersomstandigheden. U haalt dan bij het verlaten van de kerk koffie
of thee op aan het buffet en gaat daarmee naar buiten. Houdt u zich ook buiten aan de afstandsregels.
Als u het bezwaarlijk vindt om aan de dienst mee te doen maar wel koffie wilt drinken… van harte welkom.
Digitaal collecteren Omdat veel gemeenteleden nog niet bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn, brengen we de
mogelijkheden van de digitale collecte nog eens bij u onder de aandacht. Dat kan direct via deze link:
https://site.skgcollect.nl/55/doelen.html of via www.kerkaandelinge.nl en daar naar het nieuwsitem over “Update
kerkdiensten” bladeren. Daarin staat informatie over het Digitaal Collecteren. Als u kiest voor “CvK Kerk aan de
Linge” en “Diaconie KadL” komt uw bijdrage op de juiste plaats terecht.
Kerkdienst op zondag 9 augustus
9.30 uur
Bethelkerk
ds. G.J. van Pijkeren uit Lochem

Uw kopij voor de nieuwsbrief stuurt u tot donderdag 19.00 uur naar nieuwsbrief@kerkaandelinge.nl

