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– Welkom, mededelingen en drempelgebed
– Intochtslied: Vluchtkerk.
– Kaars aansteken
– Begroeting
V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar komt mijn hulp?
A: Onze hulp komt van de Levende
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
V: die recht doet aan de verdrukten
die brood geeft aan de hongerigen
die de gevangenen bevrijdt
die de blinden doet zien
die de gebogenen opricht
die de rechtvaardige liefheeft
die de vreemdelingen beschermt wees en weduwe staande houdt
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde
V: Zijn vrede voor jullie allen!
A: Zijn vrede voor heel onze wereld!
– Zingen:

lied 939: 1 en 2 (Op U alleen)

– Kyrië gebed:
– Lied:

Prijs de Heer mijn ziel– Gebed opening woord

– We lezen uit de bijbel:
1. 1 Korintiërs 3: 1 – 4 en 9b – 11
2. Mattheüs 5: 13-16
– Verkondiging
– Lied:

'Fryslân foar Rwanda'

– Presentatie landbouwproject zendingsdiaconessen
– Zingen:

nta wundisawa na yesu

– Dankgebed en voorbeden
– Inzameling van de gaven
– Slotlied:

Gebed om zegen

– Gedicht:

Zout der aarde

– Zegen:
– de Uitgangscollecte is voor Fryslân foar Rwanda.
– Tijdens de high tea wordt het kerkinactielied 'Wij delen…' gezongen.

Het is de eerste zondag van de lijdenstijd en ook deze keer delen we weer spaardoosjes uit,
zodat U thuis kunt sparen voor “De Vakantietas”. Deze spaardoosjes kunt U op eerste
paasdag weer inleveren.

RWANDA, LANDBOUWPROJECT ZENDINGSDIACONESSEN
De doelstelling van het project is om kleine boeren/boerinnen toe te rusten met meer
productieve duurzame landbouwmethoden. Per jaar kunnen 150 boeren deelnemen aan de
opleiding.
Voor de praktische training en voorlichting komen zij cursussen volgen op de voorbeeld
boerderij. Nadat zij de opleiding op het voorbeeld terrein hebben gevolgd, worden zij in hun
eigen omgeving nog regelmatig vanuit het programma begeleid en kunnen zij met praktische
vragen ook altijd bij de voorlichters terecht (op het centrum of bij hen thuis).
De meest arme boeren leren op drie manieren hoe zij hun productie konden verbeteren:
1) Verbetering van huidige landbouwmethoden door advies en begeleiding op maat op locatie.
De deelnemende boeren worden thuis begeleid in het verbeteren van eigen producten, het
aanplanten van nieuwe gewassen en het bouwen van een stal, of een kippen- of
konijnenhok.
2) Vernieuwing van landbouw en veeteelt door gebruikmaking van een voorbeeld
terrein/boerderij. Op dit terrein leren de boeren tuinen aan te leggen met vruchtbomen,
diverse nieuwe gewassen en diervoeder. Ook worden voorbeeldstallen voor koeien, geiten
en varkens onderhouden, alsmede hokken voor konijnen en kippen.
3) De deelnemende boeren ontvangen een theoretische opleiding die naast aandacht voor
landbouw, veeteelt en voedselverwerking ook ingaat op relevante thema’s zoals
gezondheid (HIV/Aids), familieplanning, man-vrouw verhoudingen, huiselijk geweld,
microkredieten en toegang tot lokale banken, milieubescherming, et cetera.
De uitgangscollecte van vandaag is voor ons nieuwe bovenstaande project.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan.

De brievenactie van AMNESTY INTERNATIONAL voor maart 2020 is natuurlijk niet op
donderdag 5 maart (onze fout in kerkblad) maar as. zondag 8 maart!
Meer informatie vindt u nu al in het kerkblad.
Met excuus, Ykema en Slot.

