
Zondag 14 februari 2021 
 

Regenboogkerk – Hilversum 
 

 
Jezus raakte hem aan 

 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Bemoediging 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, Psalm 103: 1 en 3 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.   Zo roepen wij U aan: 
Zingen:  Kyrie eleison, Lied 301c 
 
Zingen:  Psalm 103: 9 
 

-De Heilige Schrift- 
 
Kindergesprek 
 
Gebed 
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Schriftlezing Oude Testament: 2 Koningen 5: 1-3 
 
Zingen:  Het water van de grote vloed, Lied 350: 1, 2 en 3 
 
Schriftlezing Brieven: Romeinen 8: 1-7 
 
Zingen:  Lied 350: 4 en 6 
 
Schriftlezing Evangelie: Marcus 1: 39-45 
 
Zingen:  Lied 350: 7 
 
Prediking 
 
Orgelspel 
 
Zingen:  Wij zullen leven, God zij dank, Lied 611: 1 en 2 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 
Zingen:  Lied 611: 3 en 4 
 
Uitzending en zegen 

 
 

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

Afbeelding: Genezing van de melaatse, Pentekening van Rembrandt 
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra 
 
Toelichting bij de collecten 
*Vrije wijkcollecte: Jeannette Noëlhuis in Amsterdam 
Dit collectedoel is voorgesteld door één van onze gemeenteleden die zich al jaren verbonden 
voelt bij de werken van het Noëlhuis. Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in 
Amsterdam Zuidoost, waar een kerngroep samenwoont met ongedocumenteerde 
vluchtelingen en hen zo een veilige plek biedt. In ons land zijn veel mensen zonder papieren, 
die geen aanspraak mogen maken op officiële opvang, zelfs niet in de daklozenopvang. Ook 
mogen zij vaak niet werken om zichzelf te kunnen onderhouden en verzorgen. De kamers in 
het huis zijn daarom altijd vol! Het Noëlhuis ontvangt geen overheidssteun of andere 
subsidies, maar moet het hebben van donaties en giften. Het is ontstaan vanuit de Catholic 
Workerbeweging in de Verenigde Staten, dat in de jaren 30 van de vorige eeuw werd 
opgericht door Dorothy Day. Geïnspireerd door haar gedachtengoed en werken, zijn over de 
hele wereld huizen van gastvrijheid als het Noëlhuis opgericht. De preek van Elsbeth Gruteke 
op 7 februari ging voor een groot deel over Dorothy Day. 
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Op de website  van het Noëlhuis leest u informatie over de Catholic Worker, de 
leefgemeenschap zelf en andere activiteiten. Uw gave kunt overmaken naar IBAN: NL67 
RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. Jeannette Noëlhuis. Van harte 
aanbevolen! 
**Plaatselijke kerk 
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van 
‘Plaatselijke kerk’.  
 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes.  
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 

 

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

