
              
 
 

  Zondag  13 oktober  2019  
  
 Welkom nieuw ingekomenden 
  Medewerking van ”Acora”     Kleur: groen 

  

 
 

Voorganger:    ds. J.S. Kortleve 
Organist:   dhr. H. Oosterhuis 
Muziekcoördinator:  dhr. H. Oosterhuis 
Ouderling van dienst:   dhr. H. Holwerda 
Diaken:   mw. L. Wester 
Lezer:    mw. L. Wester 
Kosters:    dhr. C. Wester en mw. L. Wester 
Beamer:    dhr. J. Woudstra 
Kerk TV:    dhr. B. Sjoerdstra 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
VOORBEREIDING 

– Welkom door de ouderling van dienst 
– Samen met Ancora zingen we lied 280: “De vreugde voert ons naar dit huis”. 
       Gezamenlijk zingen we vers 1 en 3, Ancora vers 4  en 5, gezamenlijk zingen we vers 6 

– Begroeting 
 voorganger:   “Onze hulp is in de Naam van de Heer” 
 gemeente:  “Die hemel en aarde heeft geschapen, 
    die trouw is tot in eeuwigheid 
    en het werk van zijn hand niet loslaat” 
 voorganger:  “door Jezus Christus onze Heer, die ons doet   
    leven en om onze wederliefde dingt – amen”  

– We zingen lied 885 ”Groot is uw trouw, o Heer” 
– Kyriegebed 
– Ancora zingt: “Confitemini Domino” (Prijs de Heer, want Hij is goed) 
 
– We verwelkomen een groep gemeenteleden en een nieuw te bevestigen diaken 
 Na de inleiding antwoordt de gemeente bevestigend “Ja, van harte!”, waarna   

  de voorganger hen uitnodigt naar voren te komen... 
– We zingen driemaal: lied 103e “Bless the Lord, my soul 
 
– Tenslotte vraag ik Carel van Liempt om te gaan staan.  
     Na zijn bevestigende antwoord “Ja, dat wil ik!” ontvangt hij een zegen  
– We zingen: lied 691 “De Geest van God waait als een wind” 
 couplet 1 en 2 door Ancora – couplet 3 gezamenlijk 

 
DIENST VAN HET WOORD 

– We lezen uit de bijbel: Ruth 4: 1 – 17  
– We zingen: “Ruth blijft niet in Moab wonen” 
 
– Verkondiging 
– Ancora zingt: 'Blagoslowi'  
 



 
GEBEDEN EN GAVEN 
Nieuws uit de gemeente 

 
– Dankgebed en Voorbeden 
– Tijdens de inzameling zingt Ancora: “Praise the Lord” 
– Slotlied: 969 “In Christus is noch west noch oost” 
– Zegen 
 
Uitgangscollecte:  KIA Werelddiaconaat  Bendejongeren opgeleid tot topkok 
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor het werelddiaconaat. De opbrengst gaat naar 
jongeren in Colombia 
 
In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs  
en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. 
In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme 
jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel  
ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen  
een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken.  
De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia 
en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over 
via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 

 

 

 
Vorming en Toerusting. 
 
Woensdagavond 16 oktober, waar een spreker van het Nederlands Bijbelgenootschap zou 
komen, gaat vanwege te weinig belangstelling niet door. 
 
Voor de theatervoorstelling “Domela” kunt zich nog aanmelden via  
de mail of bij iemand van de commissie van V en T.  Aanmelden is 
noodzakelijk in verband met de gereserveerde toegangskaarten. 
 
Voor het projectkoor met Engelse Koormuziek heeft al een mooi 
aantal  
mensen zich aangemeld.  
Maar we zijn nog op zoek naar meer enthousiaste koorleden. Heeft u 
zin om mee te doen, meldt u zich dan aan bij de commissie van V en T 
of het kan ook via de mail. 
Voor alle activiteiten en adressen is meer informatie te vinden in het groene 
programmaboekje. 
  

 


