
Zondag 28 november 2021 
eerste advent 

 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 

Toekomstverwachting 

 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 

Advent is kijken naar wat komt 
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht 
omdat je iets van God verwacht: 
een wereld waar het licht is. 



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:  Als tussen donker en licht, lied 452  
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld: 
Vgr.  Heer, ontferm U! 
 acclamatie: Lied 301k (alleen orgel) 
 
Muziek:  Zuivere vlam, lied 458 (alleen orgel)  
 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
Vgr.  De Heer zal bij u zijn 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Kindermoment 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Psalm 50: 1-6 
 
Epistellezing:  1 Thessalonicenzen 3: 9-13 
 
Zingen:  Een engel roept een oude man, lied 741: 1 en 2  
 (coupletten lezen, refrein zingen) 
 
Evangelielezing: Lucas 1: 5-25 
 
Zingen:  Een engel roept een oude man, lied 741: 3 en 4  
 (coupletten lezen, refrein zingen) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Licht in onze ogen, lied 463: 1 ,2, 3 en 8 
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- Gebeden en gaven – 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  Zegen ons Algoede, lied 415: 1 en 2 
 
Wegzending en zegen 
 
Amen:  Zegen ons Algoede, lied 415: 3 
 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Koffiedrinken 
Voor een goede gang van zaken bij het koffiedrinken volgt u de aanwijzingen op van de drie 
coördinatoren die elk bij een vak zitplaatsen staan. 
Kerkbezoekers uit het eerste vak halen koffie en thee in de hal, uit het tweede vak halen 
koffie en thee bij het koffiebuffet in de rechterhoek van de kerkzaal, uit het derde vak en het 
vak van jongeren en cantorij bij het koffiebuffet in de linkerhoek van de kerkzaal. 
Op een teken van de coördinator verlaat u rij voor rij uw zitplaats en houdt u steeds 
voldoende afstand van elkaar. U heeft bij het lopen naar de uitgifteplaats uw mondkapje 
voor. 
Neem bij het koffiebuffet een kopje koffie of thee, melk en suiker en loop direct door naar 
een plekje elders in de kerkzaal. Verspreidt u zich zo veel mogelijk en blijf in gesprek met 
elkaar op de juiste afstand van elkaar staan of zitten. U kunt nu het mondkapje af doen. Gaat 
u een volgende kerkbezoeker begroeten of verlaat u de kerk, doe dan bij het lopen uw 
mondkapje weer voor.  
 
Regels die gelden vanwege corona voor kerkbezoek 
▪ U hoeft niet te reserveren; heeft u corona-gerelateerde gezondheidsklachten als koorts, 

niezen, hoesten e.d., kom dan niet naar de kerk.  
▪ Voor het eerste vak zitplaatsen geldt anderhalve meter afstand tussen gemeenteleden 

en is bedoeld voor gemeenteleden die niet gevaccineerd zijn en voor gevaccineerde 
gemeenteleden die graag anderhalve meter afstand willen bewaren. In dit vak geldt een 
onderlinge afstand van twee stoelen.  

▪ In de overige vakken geldt een onderlinge afstand van één stoel.  
Voor alle vakken geldt dat kerkbezoekers die samen één huishouden vormen, naast 
elkaar kunnen plaatsnemen.  

▪ Het dragen van een mondkapje is verplicht en kan bij zitten af. 
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Voorganger:  Renate Japenga 
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Liesbeth Wouters 
Muziek:  Ies Nijman (orgel) 
Kinderdienst:               Esther Sluis 
Tienerdienst:               Saskia Baas 
Collecten:                    1. Thermometeractie: Schuldhulpmaatje* 
   2. Plaatselijke kerk** 
   3. Badelochfonds*** 
* Thermometeractie voor Stichting Schuldhulpmaatje:  
In Hilversum hebben ongeveer 4.000 huishoudens (10%!) problematische schulden. 
Ongeveer 650 Hilversumse inwoners zitten in een schuldregeling. Door schaamte en hoop 
dat het wel in orde komt duurt het gemiddeld vijf jaar voordat mensen hulp zoeken. 
In 2010 is de Vereniging Schuldhulpmaatje opgericht op initiatief van de kerken. Inmiddels 
zijn er maar liefst 3.000 maatjes actief. Dit zijn goed opgeleide gecertificeerde vrijwilligers. 
Zij helpen de hulpvragers en begeleiden hen naar financiële zelfredzaamheid. 
Per jaar krijgen 10.000 mensen persoonlijke hulp van een maatje. Via de websites worden 
nog eens 80.000 mensen online met advies geholpen. Schuldhulpmaatje is dan ook een 
substantiële aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. 
Uw gift kunt u ook overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk 
onder vermelding van ‘Schuldhulpmaatje’. 
** Plaatselijke kerk:  
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente 
Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 
*** Badeloch Fonds: 
Het Badeloch Fonds richt zich op veelbelovende jonge mensen, die graag willen leren maar 
daar geen financiële middelen voor hebben. Juist in landen of situaties waar geen 
studiefinanciering mogelijk is, biedt het Fonds financiële steun om een opleiding te kunnen 
volgen. In vele landen gaan talenten verloren, omdat jongeren of hun familie geen geld 
hebben om een opleiding te betalen. Dat is niet alleen een gemis voor de jongeren die het 
betreft, het is ook een verlies voor de samenleving waar zij in leven. Het Badeloch Fonds 
vergoedt met name de kosten van voortgezet onderwijs en vakopleidingen. Om te kunnen 
garanderen dat meer dan 90% van alle ontvangen giften bij de studenten terecht komt, 
werken wij uitsluitend met vrijwilligers. 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk 
onder vermelding van ‘Badeloch Fonds’.  

 
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

