
 
Zondag 27 oktober 2019      Liturgische kleur: groen                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorganger:    mw. H.J. de Boer - Lodewijks            
Ouderling van dienst:  dhr. Jelle de Jong 
Diaken van dienst:   dhr. Douwe Dijkstra 
Organist:    dhr. Herman de Boer 
Lector:     
Muziekcoördinator:  dhr. Henk Oosterhuis 
Kosters:     dhr. en mw. Willem en Ietje Kramer 
Beamer:    dhr. Theun Frankena 
Kerk TV:    dhr. Aad Knoester 
 

 
Orde van dienst 

 
Welkom en mededelingen 
Drempelgebed 
Zingen           Lied 107: 1 en 4 
Votum en groet  
Inleidende woorden   
Zingen                                      Lied 280: 1, 2,3 en 7 
Gebed 
Zingen          Lied  220 Evang. liedb. 
Leefregel 
Zingen           Lied 885: 1 
Inleiding naar de preek 
Zingen                      Lied 376 Evang. Liedb. ( Abba Vader) 
Gebed om de Heilige Geest 
Bijbellezing            Marcus 4: 35 – 41 
Zingen            Lied 448  Evang. Liedb 
Preek 
Gedenken overledene  
  
 
Dank en voorbeden 
Inzameling van de gaven voor:  1. Diaconie,  2. Kerk   
Slotlied     Lied 416  (Ga met God) 
Wegzending en zegen    
Uitgangscollcte:    Bijbelgenootschap   
 
 



 
 
HIGH TEA 
Vanwege te weinig deelname(16 personen) gaat de high tea op 2 november a.s. 
niet door. 
De ZWO groep bezint zich nu op een nieuwe actie. 
 
NAJAARSZENDINGSZONDAG EN DANKDAG. 
A.s zondag 3 november is het najaarszendingszondag en dankdag.  
Het is al jaren een goede gewoonte dat bezoekers van de eredienst op deze 
zondag fruit meenemen naar de kerk. Wij als diaconie en ZWO maken daar dan 
fruitmandjes van, voorzien van een sticker met adres en een groet. Na de 
dienst kunt U dan èèn of meerdere fruitmandjes meenemen en bezorgen op het 
adres wat op de sticker staat. Mogen wij er op rekenen dat U allen fruit 
meeneemt, zodat er voldoende mandjes gemaakt kunnen worden? 
Dan wordt het weer een geslaagde actie. 
 

NAJAARSZENDINGSCOLLECTE 

Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst 
en het pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het 
vrijwilligerswerk binnen de kerk aan. In Zambia zijn predikanten helemaal 
duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, waar veel mensen 
laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de financiën van de kerk. 
Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, 
werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt dat 
predikanten in Zambia vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt, 
dan besef je dat hun werk een roeping moet zijn.  
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: 
Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al 
voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het 
universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een 
jaar lang opleiding en huisvesting. Namens christenen in Zambia: bedankt voor 
uw bijdrage daaraan! 
Volgende week zondag 3 november  is de uitgangscollecte in onze kerk  
bestemd voor dit project om goede predikanten op te leiden in Zambia.  
 

AVONDMAALSCOLLECTE 10 NOVEMBER 
De avondmaalscollecte op 10 november is bestemd voor noodhulp op de 
Molukken, waar vanaf 26 september vele aardbevingen hebben plaats 
gevonden. 
Meer informatie hierover volgende week zondag. 
 
 


