
 

  Zondag  8  september 2019 
                Liturgische kleur:   groen 
                 
 

_______________________________________________________________ 
Voorganger:    Ds. J.S. Kortleve   
Organist:   H. de Boer 
Ouderling van dienst:  W. Rumahloine 
Diaken van dienst:     K. Harms 
Lezer:    S. v/d Woude 
Muziekcoördinator:    H. Oosterhuis 
Kosters:       A. en L. Veenstra  
Kerk tv:    W. Kraaij 
Beamer   H. Klink 

LITURGIE. 
Welkom en mededelingen. 
 
Zingen: Lied 326 : 1 t/m 4. (Van ver, van oudsher aangereikt) 
 
Begroeting en Gebed. 
 
Zingen: Lied 326 : 5 en 6. 
 
Bijbellezing: Lukas 14 : 12 – 14. 
 
Zingen: Lied 319 :  1 en 7. (Alles wat er staat geschreven) 
 
Bijbellezing: Lukas 14 : 15 – 24. 
 
Zingen: Lied 313 : 1 en 5 (Een rijke schat van wijsheid) 
 
Bijbellezing: Lukas 14 : 25 – 35. 
 
Verkondiging.  
 
Zingen: Lied 361 : 1, 4, 5 en 6. (Er heeft een stem gesproken) 
 
Berichten uit de gemeente. 
 
Dankgebed en Voorbeden. 
 
Inzameling van de gaven: Diaconie en Kerk. 
 
Slotlied 868 : 2 en 5. 
 
Zegen, besloten met het gezongen: “Amen, Amen, Amen.”  
 
Uitgangscollecte:  Jeugdwerk JOP. (Jong Protestant) 
 
 
 



Kliederen in de kerk 
 
 
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op 
meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. 
Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zĳn voor mensen van alle leeftĳden, 
maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan 
de slag met een bĳbelverhaal.  
In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en 
eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met 
heldere handleidingen, netwerk bĳeenkomsten en programmamateriaal. 
Steun het werk van JOP. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 
41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP september. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 

Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.kliederkerk.nl 

 

15 SEPTEMBER STARTZONDAG. 
 
Op 15 september is het startzondag.  
Thema is: “verhalen”, Ruth staat centraal. Het oude achter je laten en opnieuw 
beginnen. 
Openstaan voor nieuwe dingen. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
10.00 uur koffie met cake in de grote zaal. 
10.30 uur kerkdienst 
11.30 uur   koffie/thee met high tea hapjes 
 
We nodigen U/jullie allemaal uit om favoriete high tea hapjes mee te nemen. 
Deze kunnen vanaf 09.30 uur in de keuken worden gebracht, dan maken wij er 
mooie schalen/etagères van. 
 
De werkgroep startzondag. 
 

 

Zondag 15 september is de uitgangscollecte bestemd voor: Support CSA Trust. 

Dit doel is aangedragen door de fam. Peter en Margriet Verwoerd. 

 

Support CSA Trust financiert, al meer dan 11 jaar, onderwijs aan kasteloze 
kinderen in India. Deze 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 zij 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 


