
 

 

            Zondag 2 februari 2020   4e zondag na Epifanie   

                       Liturgische kleur: groen  

  
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Ds.    L. de Ruiter, Drachten  
Dhr.  E. Schreiber  
Mw.   Arja de Jong  
Mw.   Carola  Tavenier    
Mw.   Loeky Wester  
Mw.   Sytske van der Woude   
Dhr.   mw. Cees en Loeky Wester   
Dhr.   Peter van der Starre  
Dhr.   Bauke Sjoerdstra  

  
Orde van dienst 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Moment van stilte en drempelgebed 
 
Mw. Eke van der Wal steekt de kaars aan voor Rwanda (Fryslân foar Rwanda)  
 
Zingen: Psalm 98 : 1 en 3  “Zing een nieuw lied voor God de Here”  
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 98 : 4  “Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid”  
Kyriëgebed 
 
Zingen: Lied 413 : 1 en 3 “Grote God, wij loven U” 
Gebed  
 
Schriftlezing: Jesaja 49 : 1 – 8   
Zingen: Lied 459 : 1, 2, 3, 6 en 7 “Ik breng een rechter aan het licht, zo spreekt de Heer” 
 
Schriftlezing:  Matteüs 4 : 12 – 22  
Zingen: Lied 531 : 1 en 3 “Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep” 
 
Overdenking  
Zingen: Lied 840  “Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom” 
 
Berichten uit de gemeente:  
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven,  
voor Diaconie en kerk 
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat  
  
Zingen: Lied 362 “Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, een tocht door de woestijn,” 
 
 
Zegen, besloten met gezongen: Amen, amen, amen”  
 
 
 
 



 
 
   Napraten? Ontmoeting?    
   Dat kan in de grote zaal daar staat koffie en thee klaar!   
   Hartelijk welkom!  

 
 
 
UITGANGSCOLLECTE WERELDDIACONAAT 

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda 
 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds 
grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder 
water.  
Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks 
bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. 
Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele 
bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering.  
Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen.  
Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en 
gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur.  
Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de uitgangscollecte van vandaag in onze kerk, 
zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?  
Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun 
dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te 
maken? Voor verdere informatie kunt U kijken op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.  
De diaconie beveelt deze uitganscollecte van harte bij U aan. 

 
Ouderenmiddag 
 
Op maandag 3 februari a.s. om 14.30 uur is de volgende ouderenmiddag. 
We spelen een aantal spelletjes bingo, waarbij leuke prijsjes zijn te winnen en we doen een quiz. 
Natuurlijk is er ook tijd en ruimte om met elkaar bij te praten. 
Kosten zijn ook deze keer € 3,00 p.p. 
U bent van harte welkom en mocht u vervoer nodig hebben,  
dan kunt u bellen met Bert Kamerman 0516 520785. 
de ouderencommissie, Conny Groen, Loeky Wester en Bert Kamerman  
   
    

 Brievenactie    in febr. 2020 voor : 
 
** YAN SIDOROV en VLADISLAV MORDASOV, activisten, 6 jaar cel ,RUSLAND: 
Zij vroegen aandacht van de overheid in Rostov voor honderden inwoners die hun huizen verloren 
bij een grote brand in die stad. Ze werden veroordeeld tot 6 jaar in een streng strafkamp voor een 
'poging tot het organiseren van z.g.n. massarellen'. 
 
** ALI JASEB HATTAB al-HELIJL, mensenrechtenactivist, (29), ontvoerd, IRAK. 
Opgepakt en 'verdwenen' 2 dagen nadat hij bedreigd werd door mannen van de veiligheidsdienst. 
Die zeiden hem te stoppen met zich uit te spreken op Facebook over gedode demonstranten tijdens 

massarellen in begin oktober.                               
 www.amnestyinternational.nl 
                *********   Meer informatie bij de brieven in de hal.************************** 
 
Amnesty verzoekt ons de VERZENDKLARE brieven naar de autoriteiten van beide landen te sturen. 
STEUN MENSENRECHTEN! DOE MEE. HET HELPT ! 
 
                                                                             

http://www.kerkinactie.nl/boerinoeganda

