
 

 

            Zondag 6 oktober  2019 ~  3
e
  zondag van de herfst 

                         “Israëlzondag” 

            Liturgische kleur: groen  
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Voorganger:  
Organist: 
Ouderling van dienst:  
Muziekcoördinator: 
Diaken van dienst:       
Lector:  
Kosters:                             
Beamer:   
Kerk tv:                                
Kinderkerk  

 
Ds.   Jan Kortleve    
Dhr.  Jan Smit  
Mw.  Arja de Jong – Wijma  
Mw.  Carola Tavenier  
Dhr.  Andries Kooistra   
Dhr.  Jan van de Bult  
Dhr.  mw. Hamke & Hinke Veenstra  
Dhr.  Herman Klink   
Dhr.  Jan Bult  

 Orde van dienst 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Moment van stilte en drempelgebed 
Aansteken van de kaars “Fryslân foar Rwanda” dhr. Andries Kooistra  
 
Zingen: lied 1016: 1     “Kom, laat ons opgaan naar de berg” 
 
Begroeting 
 
Voorganger:      Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Allen:                  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorganger:       U die ons kent, U die ons hoort en weet wat er in ons leeft, 
                            Trouw bent U aan wat u begonnen bent – U zult het ook volbrengen 
Allen:                  Breng ons aan het licht, want U behoren  wij toe – Amen  
 
Zingen: lied 204: 7 en 9  “O Jezus, zie ons wankel gaan” 
 
Gebed  
 
Woord voor deze zondag: 2 Timoteüs 1 : 7  
                            “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, 
                            maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.” 
 
Zingen: lied 150a: 1 en 2 “Geprezen zij God” 
 
We lezen uit de Bijbel: Ruth 3   
 
Verkondiging  
 
Zingen: lied 976  “Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven” 
 
Mededelingen uit de gemeente:  
 
Dankgebed en voorbeden  

Inzameling van de gaven voor: 
Diaconie en Kerk  en de uitgangscollecte: Kerk en Israël   
 
Zingen slotlied: lied 1016: 2, 3 en 4 “Wij gaan waar onze voeten gaan” 
 
Zegen en afsluitend met Amen, amen, amen  
 



 
 
 

Vorming & Toerusting 

 

Zondagmiddag 6 oktober om 16.00 uur wordt in Het Anker te Oosterwolde 
een Leonard Cohen viering gehouden.  

Bij elk lied is er een uitleg en een vertaling. 
Voorgangers: Dieneke Grit en Jak Verwaal.  
Zang: Mirjam Cornelisse en Henk Koorneef.  
Piano: Nettie Veening. 
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 
Van harte welkom! 
 
 
Volgende week zondag 13 oktober is de uitgangscollecte bestemd voor het werelddiaconaat.  
De opbrengst gaat naar onderstaand project. 
 
Bendejongeren opgeleid tot topkok 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 wereld diaconale 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! 
 

Brievenactie               in oktober 2019  
 
Welkom bij de tafel van Amnesty in de hal!  
 
**  GOKHAN TURKMEN en MUSTAFA YILMAZ, 'verdwenen', TURKIJE. 
Hun families vrezen dat ze met geweld ontvoerd zijn vanwege vermeende betrokkenheid bij de 
couppoging in 2016. 

 
**  JOAQUIN ELO AYETO, mensenrechtenverdediger, EQUATORIAAL GUINEA. 
Opgepakt. Hij zou informatie hebben over een plot tegen de president. Hij wordt gemarteld. Heeft 

dringend medische hulp nodig. ( meer informatie bij de brieven) 

 
Amnesty verzoekt ons (VERZENDKLARE) brieven naar de autoriteiten van beide landen te sturen. 
 
GOED NIEUWS uit  EL SALVADOR: EVELYN HERNANDEZ, Vrijgesproken van moord. 
 

STEUN MENSENRECHTEN !   DOET U MEE?     HET  HELPT DUS ECHT! 
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