
Zondag 10 november 2019 
 

Regenboogkerk - Hilversum 
 

 

Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid  
en het leven” 

 
 
Orgelspel (we worden stil) 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Inleidende muziek 
 
Groet en bemoediging 
Vgr.  De Heer is met u! 
Allen  Ook met u is de Heer! 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
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Drempelgebed 
 
Zingen:  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig , Lied 275 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
Vgr.  Heer, ontferm U! 
Allen  Christus ontferm U! 
 
Zingen:  O Christus, woord der eeuwigheid, Lied 826 

 

- De Heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Kindergesprek 
 
Zingen (met de kinderen): Wat hou ik van uw huis, Lied 84a 
 
Schriftlezing Oude Testament: Psalm 91 
 
Zingen: Wie in de schaduw Gods mag wonen, Lied 91a: 1 
 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 14:1-10 
 
Zingen: Heer, raak mij aan met uw adem, Lied 695 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Stem die de stenen breekt, Lied 918 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
Acclamatie: Wees mij een rots, een toevlucht, Lied 514d 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
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Collecten 
 
Zingen:  Ga met God en Hij zal met je zijn, Lied 416 
 
Wegzending en zegen 
Allen:  Amen. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 
Voorganger: Joyce Ronday 
Ambtsdragers:  Marianne van Gilst en  

Michael de Jong 
Organist: Ies Nijman 
kinderoppas Corien van de Knijff 
Kinderdienst: Kees Koopmans 
Collecten: 1. Diaconie 
 2. Plaatselijke kerk 

 3. Steun voor kleine kerkgemeenschappen 
Koffieschenken: Ans en Hans Roepman, Marlies en Henk Pestman 
Ontvangst:  leden van sectie 5 
 
Collecte Steun voor kleine kerkgemeenschappen  
‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis’. 
Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. De PKN ondersteunt dorpskerken 
om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. 
Bijvoorbeeld door mee te doen om voorzieningen te behouden of burenhulp te 
stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van 
(pastorale)zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn 
ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van 
en voor het dorp te zijn. De PKN helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en 
kerk aan elkaar te verbinden. 
 
Expositie 
Vandaag start er opnieuw een tentoonstelling  in de Regenboogkerk in Hilversum van 
cliënten van Sherpa die met nieuw werk hun creativiteit willen tonen. In hun atelier 
Kijkoor te Eemnes, verbonden aan de instelling Sherpa dragen ze bij aan nationale en 
internationale outsider artist collecties en openen zo een wereld voor mensen met 
een verstandelijke beperking en mensen, die hierin geïnteresseerd zijn. Schilderijen 
en keramiek laten ons genieten van een grote variatie in vormgeving, kleurgebruik en 
gebruikte technieken. 
De opening wordt verzorgd door Theo Linde, Galeriehouder Kijkoor/Sherpa  
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Koffieschenken  
Over een paar weken zal het nieuwe rooster voor het koffieschenken in de 
Regenboogkerk worden gemaakt. Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom. Geeft 
u zich svp op voor dit gezellige kerkenwerk. Ook jongeren zijn zeer welkom! 
Stuur een mailtje aan mies@famvog.xs4all.nl of bel 035 – 6216920. Ook andere 
mutaties kunnen aan mij worden doorgegeven. Natuurlijk hoop ik niet dat er 
afzeggingen komen, maar als u overweegt te stoppen, geeft u dat dan svp nu door en 
niet in de loop van het jaar. Dat bespaart mij veel werk! Gaarne reageren voor 24 
november.  
Hartelijk dank! Mies Vogelsang – van Mourik 
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