
Zondag 17 oktober 2021 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Vreugde als blijvende bron en dragende kracht. 

 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging 
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. 
 
Zingen:  Juicht Gode toe, bazuin en zing, Psalm 100 
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 afgesloten met lied 301a 
 
Glorialied:  Alle eer en alle glorie, Lied 305 
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- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Jesaja 35: 1-10 
 
Zingen:  Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen, Ps 118: 1 en 10 
 
Epistellezing:  Filippenzen 4: 4-7 
 
Evangelielezing: Mattheus 13: 44 
 
Zingen: Verblijd u in de Heer te allen tijd, Lied 450 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Wat zijn de goede vruchten, Lied 841: 1 en 2 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  De steppe zal bloeien, Lied 608 
 
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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Voorganger:  Stella Muns 
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Marja van Tol 
Organist:  Ies Nijman 
Tienerdienst:               Saskia Baas 
Collecten: 1. Kerk in Actie, werelddiaconaat* 
 2. Plaatselijke kerk** 
 3. Wijkkas*** 

Toelichting bij de collecten 
*Werelddiaconaat: De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. 
Het is er warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. 
De woestijn rukt op en verdrijft de boerenfamilies van hun grond. Dorpsbewoners, zowel 
moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij 
samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor 
meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving. 
Een gift voor dit project kunt u overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie 
Regenboogkerk onder vermelding van ‘Werelddiaconaat’.  

**Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.  

***Wijkkas: Met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat activiteiten en 
uitgaven van onze wijk betaald kunnen worden; u moet dan denken aan bijvoorbeeld de 
internetuitzendingen en kosten voor muziek, kinderkamp en de tuin, maar ook uitgaven voor 
seniorenmiddagen en expositie. Uw bijdrage maakt u over op NL89 RABO 0373 7224 78 van 
de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Wijkkas’.  

 
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

