
 

  Zondag 8 december 2019 
                Liturgische kleur: paars 
                2-de adventszondag. 
 

_______________________________________________________________ 
Voorganger:    Dhr.  C. van Rijn uit Sneek  
Organist:   F.J. van der Woude 
Ouderling van dienst:  H. Holwerda 
Diaken van dienst:     D. Dijkstra 
Lezer:    R. de Vries 
Muziekcoördinator:     H. Oosterhuis  
Kosters:       W. en I. Kramer  
Kerk tv:                                 A. Knoester                                                                                                
Beamer:    J. Woudstra 

LITURGIE. 
 
Welkom, mededelingen en drempelgebed. 
 
Zingen: Psalm 43 : 3 en 4. O Here God kom mij bevrijden. 
Votum en groet. 
Zingen: Lied 887 : 1, 2 en 3. Wees stil en weet . . . 
 
Kyriegebed. 
God spreekt ons aan . . . 
 
Zingen: Lied 283 : 1, 3 en 4. In de veelheid van geluiden. 
  
Gebed bij de Bijbel. 
1ste Schriftlezing: Jesaja 11 : 1 t/m 10. 
 
Zingen: Lied 473 : 1, 2 en 3. Er is een roos ontloken. 
 
2de Schriftlezing: Matteüs 3 : 1 t/m 12. 
Zingen: Lied 456B : 1, 3, 4  en 6. Kwam van Godswege . . .   
 
Overdenking.  
 
Orgelspel. 
 
Zingen: Lied 905 : 1, 3 en 4. Wie zich door God alleen laat leiden. 
 
Gebeden en Onze Vader. 
 
Inzameling van de gaven: Diaconie en Kerk. 

Zingen: Lied : 487 : 1, 2 en 3. Eer zij God in onze dagen. 

Heenzending en Zegen, besloten met het gezongen: “Amen, Amen, Amen.”  

Uitgangscollecte: Amnesty International. 



Diaconiecollecte: 

´Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia´ 

 

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten 

werken. Tijdens lange dagen doen ze zwaar en gevaarlijk 

werk. Daarnaast groeien ze op in een omgeving met veel 

geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de 

hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de 

vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting 

Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die deze 

kinderen onderwijs geeft en hen weerbaar maakt om de 

kansen op een betere toekomst te vergroten. Ook ouders 

en tienermoeders worden ondersteund. Kinderen worden 

begeleid in het zoeken naar alternatieven voor werk, zodat 

ze veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Zo´n 

120 jongeren volgen vakonderwijs en leren allerlei 

producten maken die ze kunnen verkopen. De Kleine 

Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een 

cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren 

een beroepsopleiding kunnen volgen.  

Met de opbrengst van deze collecte wil ‘Kerk in Actie’ kinderen in Colombia een sprankje 

licht geven. Ook worden andere Kinderen in de knel-projecten gesteund. Helpt u mee?  

 

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-voor-werkende-kinderen

