
 
Zondag 15 september 2019  Start en Jeugddienst          
Liturgische kleur: groen                                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Voorganger:    ds.  J. S. Kortleve            
Ouderling van dienst:  dhr. Jelle de Jong 
Diaken van dienst:   dhr. Douwe Dijkstra 
Organist:    dhr. Frans Tjallingii 
Lector:    mw. Lianne Veenstra 
Muziekcoördinator:   mw. Carola Tavenier 
Kosters:     de heren Freerk Elzinga en Wietze Venema  
Beamer:    mw. Albertha Hofma 
Kerk TV:    dhr. Aad Knoester 
 

 
Orde van dienst 
 

Vóór de dienst:        Lied:  Wil je opstaan en mij volgen  
Welkom en mededelingen 
Drempelgebed 
Zingen           Lied 975: 1 en 2 
Begroeting      
V:            Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Gem:            Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:                                                  U die ons kent, U die ons hoort en weet wat er in ons    

leeft 
Gem:                                             Breng ons aan het licht, want U behoren wij toe.  Amen 
Gebed 
Zingen                                            Lied 975: 3 en 4 
Inleiding 
Het verhaal begint………. 
Gebed 
Zingen    Lied  834: 3 
Aandacht voor de kinderen……… 
Het verhaal gaat verder……….. 
Zingen    Wil je opstaan en mij volgen 
Gedicht………………. 
We kijken en luisteren naar een lied van Stef Bos: My land is your land. 
We kijken terug op wat we zagen en zongen………. 
Zingen    Lied 289: 2 en 3 
Berichten uit de gemeente     
 
Voorbeden 
Inzameling van de gaven voor:      1. Diaconie,  2. Kerk   
Slotlied     Lied 289: 1 
Wegzending en zegen   Amen 



Uitgangscollcte:     St. Support CSA trustfonds 
 
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor: “Support CSA Trust”. Dit doel is 
aangedragen door de fam. Peter en Margriet Verwoerd. 
Support CSA Trust is een stichting opgericht (2008) door mensen uit Ermelo die 
betrokken zijn bij het levenswerk van dr. George Joseph in Zuid India. Zijn vrouw, 
Amitha, is de initiatiefneemster die in 1989 in haar huis aan kasteloze kinderen 
onderwijs is gaan geven. In 1993 kwam hieruit de stichting Centre forSocial Action 
Trust (CSA Trust) voort.Sindsdien biedt CSA Trust in vele dorpen rondom Palamaner 
aan de allerarmste, kasteloze vrouwen en kinderen hulp van onschatbare waarde. 
 
Support CSA Trust financiert, al meer dan 11 jaar, onderwijs aan kinderen uit de 
bovenstaande doelgroep. Kinderen van 5 t/m 14 jaar krijgen een schooluniform, 
boeken en intensieve huiswerk- begeleiding (in het studiecentrum in het dorp)om hun 
leerprestaties te verbeteren. Indien nodig krijgen kinderen ook een maaltijd voordat ze 
naar school gaan. Veel kinderen behoren tot de eerste generatie die naar school gaan.  
Dit is de reden waarom zij door hun ouders niet met het huiswerk geholpen kunnen 
worden. In totaal ondersteunt Support CSA Trust in 9 dorpen de scholing van 530 
kinderen en betaalt zij het honorarium van de coördinator en 9 onderwijzers. 
De kosten om één kind een jaar lang naar school te laten gaan zijn € 15,00 
 
Sinds 2018 zijn we gestart om 36 getalenteerde leerlingen, na het basisonderwijs, 
gedurende 3 of 
5 jaar de mogelijkheid te geven middelbaar beroepsonderwijs te volgen. Zij volgen 
verschillende opleidingen zoals constructie-,elektro- of computertechniek, 
verpleging/verzorging, financiële diensten en zijdeteelt. 
 
Voor al onze activiteiten is veel geld nodig. Als u zich voorstelt dat het inkomen van de 
armste gezinnen in Zuid India net iets meer is dan € 1,00 per dag dan kunt u zich 
voorstellen dat alle, ook de kleinste bijdragen, zeer welkom zijn. Voor u een kleine 
bijdrage voor hen een wereld van verschil. 
 
Website: http://supportcsatrust.org 
Bankrekening  NL 52 ABNA 045 33 41 055 tnv st. Support CSA Trust 
 
 

Vaak lijkt ons werk te onbeduidend om 
een verschil te maken. 

Maar in deze afgelegen gebieden zijn juist 
     De kleine dingen, die er toe doen. 
 
    Dr. George Joseph, directeur CSA Trust. 
 


