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20 september 2020 

 
Regenboogkerk – Hilversum 

 

 
De mens als schepper naast God 

 
 
Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Bemoediging en groet 
 
Stil gebed 
 
Zingen:  Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, Psalm 85: 1, 3 en 4 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
 
Zingen:  God in den hoog’ alleen zij eer, Lied 302: 1 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek 
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Gebed 
 
Schriftlezing Oude Testament: Daniël 1: 1-21 
 
Zingen:  Toen wij zaten langs het water, Lied 137a 
 
Tweede Schriftlezing: Psalm 86: 1-4 
 
Zingen:  Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden Psalm 86: 4 en 7 
 
Schriftlezing Evangelie: Mattheüs 6: 24-34 
 
Zingen:  U komt de lof toe, Lied 339b 
 
Prediking 
 
Orgelspel 
 
Zingen:  O lieve Heer, geef vrede, Lied 1009 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
Vgr.  Hoor ons gebed. 
Allen: Heer, hoor ons roepen en schenk ons genade, Lied 367j 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Zingen:  Geef vrede door van hand tot hand, Lied 1014 
 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel 
Iedereen gaat zitten tijdens het orgelspel. Na het orgelspel kunt u op aanwijzing van de 
coördinatoren het kerkgebouw verlaten. 
 

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

Afbeelding:   Cartoon Vredesweek 2020, Len Munnik 
Voorganger:  Jurjen Zeilstra 
Ambtsdragers: Adrienne Zeilstra en Leen Pieter Smit   
Organist:  Ies Nijman 
Collecten:                     Wijkgebonden collecte: Alma Inloopershuis, Plaatselijke kerk 
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Nieuwe aanpak van de collecten vanaf 20 september. 
In de afgelopen maanden kreeg u steeds de gelegenheid om uw bijdrage voor de collecten 
per bank over te maken. Voor de mensen die thuis de kerkdienst volgen blijft dit hetzelfde. 
De mensen in de kerk krijgen de gelegenheid om bij de uitgang (en dus niet in de dienst) hun 
bijdragen te geven. 
In de komende tijd zullen er steeds 2 collecten in het rooster staan (vroeger waren dat er 3!), 
maar we  vragen die bijdrage voor de 2 doelen in één collectezak te doen. Na afloop zal de 
opbrengst verdeeld worden (50/50) over die 2 doelen. 
Voor de afhandeling van de collecte zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken 
van collectebonnen. Meer informatie hierover vindt u op 
https://regenboogkerkhilversum.nl/giften-en-anbi/ 
 
Erik van den Berg 
 
Toelichting op de collecten 
*Wijkgebonden collecte 
Het ‘Alma Inloopershuis’ in Almelo wil een laagdrempelige ontmoetingsplek bieden, waar 
mensen die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben met ernstige aandoeningen, 
zonder afspraak binnen kunnen lopen. Het inloophuis is een zelfstandige stichting en wordt 
gerund door een coördinator en geschoolde vrijwilligers. In de gezellige huiskamer bieden 
gastvrouwen en heren bij een kopje koffie of thee een luisterend oor en persoonlijke 
aandacht aan ernstig zieke mensen. De wijkdiaconie Regenboogkerk collecteert voor dit doel 
omdat in juni ons gemeentelid Maarten Hoogendoorn bij het maken van de website 
pknhilversum.nl vrijblijvend uit de brand geholpen is door Jasper Smit, een kennis van hem. 
Jasper is als websitebouwer, maar ook omdat hij al tien jaar ernstig ziek is, nauw verbonden 
aan het Alma Inloopershuis. In plaats van een vergoeding voor zijn werk, koos Jasper voor 
een geldelijke ondersteuning voor het inloophuis. Maarten heeft daarom het Alma 
Inloopershuis voorgedragen als collectedoel voor deze wijkgebonden collecte, een initiatief 
waar de wijkdiaconie graag gehoor aan geeft. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL67RABO0373711816, t.n.v. Diaconie Regenboogkerk 
o.v.v. Alma Inloopershuis. 
**Plaatselijke kerk 
Wekelijks is er weer een tweede collecte, bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave kunt u 
overmaken naar NL45RABO 0373 7225 91 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum. U kunt 
natuurlijk ook voor meerdere weken tegelijk een bijdrage overmaken. Bij voorbaat dank! 
 

 

https://regenboogkerkhilversum.nl/giften-en-anbi/

