
 
Zondag 3 november 2019 

 
 
 
 
 
 
ZWO Dankdienst Kleur: groen 

 
Voorganger: ds. J. S. Kortleve 
Met medewerking: Combo  
Ouderling van dienst: mw. W. Rumahlone 
Diaken van dienst: mw. T. van Gijssel 
Lezer: Mw. H. Duin 
Kosters: dhr. en mw. H. en H. Veenstra 
Beamer:  dhr. P. v. d. Starre 
Kerk TV: dhr. F. Meilof 

 

–Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
– Eke v.d. Wal steekt een kaars aan voor Rwanda – drempelgebed 
– Intochtslied: 216 (Dit is een morgen) 

– begroeting 

V.   Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V.   U die ons kent, U die ons hoort en weet wat er in ons leeft 
  Trouw ben U aan wat u begonnen bent – U zult het ook 
volbrengen 
ALLEN:  BRENG ONS AAN HET LICHT 
  WANT U BEHOREN WIJ TOE – AMEN. 
– we horen woorden uit psalm 32: 1 – 7 

– we zingen: “Maak ons hart onrustig, Heer” 
– gebed 
– we horen woorden uit psalm 32: 8 – 11 
– we zingen: “Tienduizend redenen” 
– gebed (Loeky Wester) 
– we horen uit het evangelie: Lukas 19: 1 – 10   
– we zingen: lied 982 (In de bloembol is de krokus) 
 
Verkondiging 
– we zingen: “Fryslân foar Rwanda”  
 
Berichten uit de gemeente: 
– voorbeden en Dankgebed 
 
– inzameling van de gaven voor diaconie en kerk 
   Uitgangscollecte voor KIA najaarszending Onderwijs 
 
– we zingen tenslotte: “We gaan op weg” 
 
– Zegen 
 
 

 

 

 



NAJAARSZENDINGSCOLLECTE 
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor een project om goede predikanten op te leiden in Zambia. 
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 krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar lang opleiding en 
huisvesting. Namens christenen in Zambia: bedankt voor uw bijdrage daaraan! 
 

AVONDMAALSCOLLECTE 10 NOVEMBER 
Donderdag 26 september jl. drong het nieuws van de aardbeving op de Molukken langzaam door in 
Nederland. Het bleek om een hevige beving van 6.8 op de schaal van Richter te gaan. Onder andere de 
eilanden Ambon, Haruku en Ceram zijn zwaar getroffen. De Indonesische Rampenbestrijdingsdienst (BNPB) 
heeft bevestigd dat het dodental naar 38 is opgelopen. Er zijn meer dan 1.578 gewonden. Vele Huizen en 
gebouwen zijn beschadigd, waardoor ruim 170.900 mensen dakloos zijn geworden. Uit angst op herhaling 
van een aardbeving, naschokken of mogelijke Tsunami zijn mensen naar hoger gelegen gebieden gevlucht. 
Nog dagelijks zijn de naschokken te voelen; op donderdag 10 oktober de zwaarste naschok van 5.2 op de 
schaal van Richter. Het dorp Suli op het eiland Ambon, circa 1300 gezinnen groot, is ook zwaar getroffen. 
De inwoners hebben hun huizen verlaten en bivakkeren in tentenkampen in hoger gelegen gebieden. In 
reactie hierop hebben een aantal Sulinezen in Nederland het initiatief genomen om geld in te zamelen om de 
ergste nood het hoofd te bieden. Men heeft donaties nodig voor rijst, suiker, thee, kindermelk en sanitaire 
voorzieningen. De initiatiefgroep is van plan om in samenwerking met de lokale kerken, de actie voort te 
zetten totdat de laatste bewoners veilig zijn teruggekeerd in hun huizen. Er is nog geld nodig voor 
voedselpakketten, schoon drinkwater, tenten, ligmatten en dergelijke. Ook is het de bedoeling om kinderen 
op te vangen en zo hun ouders in deze stressvolle periode te ontlasten. 
 
Doneren is mogelijk op bankrekeningnummer NL49 INGB 00009 0015 14  
onder vermelding van Aardbeving Suli.  
Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn over de financiële situatie. Belangstellenden kunnen daar via 
facebook Initiatiefgroep Noodhulp Suli inzage in krijgen.  
E-mail: initiatiefgroepnoodhulpsuli@hotmail.com 
Aanspreekpunt in Oosterwolde 
Joseph Maätita 
E-mail: hieming@hotmail.nl 
De diaconie heeft besloten de avondmaalscollecte van 10 november a.s. aan bovenstaand doel te besteden, 
omdat hiermee familieleden van onze Molukse medemensen in Oosterwolde worden geholpen.  Tevens zal 
Dhr. Joseph Maätita in deze dienst iets vertellen over de hulpverlening. 
 

Ouderenmiddag 
Maandag 11 november is de eerste ouderenmiddag van dit seizoen. 
We beginnen 14.30 u en sluiten omstreeks 16.30 u de middag af. 
Er worden een aantal spelletjes bingo gespeeld, waarbij leuke prijsjes zijn te winnen. 
Natuurlijk is er ook tijd en ruimte om met elkaar bij te praten. 
Kosten zijn deze middag € 3,00 p.p. 
U bent van harte welkom en mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u bellen met  
Loeky Wester tel 0516-515411. 
 
de ouderencommissie 
 
 
 

Brievenactie in november 2019 
Rohima Akter Kushi, geschorst door afkomst, Bangladesh  
en Roberto Quiniones Haces, vast voor “ongehoorzaamheid”, Cuba. 
Goed nieuws; Syrische Ahmed H, eindelijk vrij.  
BRIEVEN STUREN HELPT DUS!! 
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