
Zondag 29 augustus 2021 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
 

 
-Voorbereiding- 

 
Inleidend orgelspel  
 
Groet en bemoediging  
Vgr.  De Heer is met u! 
Gem.  Ook met u is de Heer! 
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. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen:  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, Psalm 84: 1 en 3 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
Vgr.   eindigt intentie met: Heer, ontferm U! 
Gem.  antwoordt met: Christus ontferm U! 
 

 Vgr.   Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor de mensen van zijn  
  welbehagen. 
 
Glorialied: (wordt staande gezongen): Geprezen zij God, Psalm 150a 
 
Kinderdienst 
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-De Heilige Schrift- 
 
Gebed: 
Vgr.     De Heer zal bij u zijn 
Gem.   De Heer zal u bewaren 
 
Vgr.     We ontsteken het licht van het Woord  
 
Lezing Oude Testament: Psalm 107: 1-9 
 
Zingen:  Gods goedheid houdt ons staand, Psalm 107: 1, 2 en3  
 
Lezing Evangelie: Lucas 15: 1-10 
 
Zingen: U komt de lof toe, Lied 339a 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Wie heeft zijn geld verloren, Lied 896: 1, 4 en 5 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
Vgr.  Heer onze God, hoor ons gebed. 
Gem.  Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons.  
 
Stil gebed 
  
Onze Vader 
 
Collecten  Vrije wijkcollecte: Limburg, Plaatselijke kerk, Centre Communautaire de  
  l`Enfance in Yaounde (C.C.E.), Kameroen 
 
Zingen:  Maak ons uw liefde, God, tot opmaat, Lied 974: 1, 3 en 5 
 
Wegzending en zegen 
Gem.  Amen (gezongen) 
 
Na de dienst wordt u gevraagd nog even te gaan zitten, voor de opening van een nieuwe 
expositie. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger:  ds Leo Koffeman 
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Toelichting bij de collecten: 
 
De 3e collecte is bestemd voor het Centre Communautaire de l'Enfance (C.C.E) in Yaounde, 
Kameroen. Het is een tehuis voor wezen en zeer kansarme kinderen. In het verleden werd 
dat geleid door Soeur Marie Bernard, die ik goed heb gekend. Sinds haar overlijden in 2016 
heeft Soeur Claire Marie Mengue (foto links) de leiding in handen. Het Centre is een "werk 
van barmhartigheid" van de kleine katholieke orde "Filles de Marie", die geen enkele 
subsidie van staat of kerk krijgt.   
Bij het begin van ieder schooljaar is het telkens een grote opgave om alle (40 à 50) kinderen 
van schoolboeken, schriften en pennen te voorzien. Een bijdrage van onze gemeente hierin 
wordt daarom heel erg op prijs gesteld. 
 

          
 
U kunt uw bijdrage nu leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 t.n.v. 
Wijkkas Regenboogkerk. 

Hartelijk dank, 
Rita Dogterom 

 
 

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

 
 
 
 
Expositie 
Hoop in kleur… kleur in hoop. Welke kleuren geven jou hoop? 
Vanaf 29 augustus in de Regenboogkerk textiele werken van kunstenaarscollectie  
TX-Projects. 

 

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

