
Zondag 1 november 2020 
 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 

Kijk naar de vogels 
 
 

Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gem.  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Lied op de drempel: Genesteld aan uw hart, Lied 282: 1 en 2  
 
Gebed voor de nood van de wereld  
acclamatie:  
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Glorialied (staand):   Gezegend die de wereld schept, Lied 984: 1-4 
 

- De heilige Schrift – 
 
Gebed 
 
Kinderlied:  In het begin lag de aarde verloren, Lied 162: 1-4 
 
Met de kinderen 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Genesis 1: 20-23 
 
Muziek:  Schepping Suite – de vijfde dag (Hans Booij) 
 
Evangelielezing:  Mattheüs 6: 25-34 
 
Lied:    De vogels van de bomen, Lied 979: 1-7 en 11-12 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied:    Aan U behoort, o Heer der heren, Lied 978: 1, 3 en 4 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:   Wie zich door God alleen laat leiden, Lied 905: 1, 2 en 4 
 
Wegzending 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- 
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Afbeelding:   Hendrik Nico Werkman - De taal der vogelen 
Voorganger:  ds. Heleen Weimar 
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Renze Sleeking 
Lectrix:  Adrienne Zeilstra   
Organist:  Ies Nijman 
Medewerking:  Wilma Booij (hobo) en Arno Rog (orgel), vier zangers 
Kinderdienst:  Kees Koopmans 
Collecten:                     1. KiA Najaarszending* 
   2. Plaatselijke kerk** 
 
* KiA najaarszending  
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, 
vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht 
functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en 
pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in 
het toerusten van vrouwen.  
Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en 
samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. 
Steun het opleiden van deze vrouwen met uw bijdrage!  U kunt uw gift overmaken naar 
NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk. 
 
** Plaatselijke kerk 
De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave hiervoor kunt u 
overmaken naar NL45 RABO 03737 22591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.  

 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 

 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

