
Zondag 30 januari 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 

 

Tel je mee 

 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
Inleidende muziek 
 
Bemoediging (staand) 
 
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. 
 
Moment van stilte 
 
Zingen:  Zoek de stilte, vind de ruimte, Liefste Lied II, 65: 1 en 2 
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2. Stilte vraagt om ons vertrouwen,  
 koelt de hitte, remt de tred. 
 God, de stilte die ons aanspreekt,  
 kent ons wezen, raakt de kern. 
 Hij schept ruimte in ons denken,  
 schaduw die de zon laat zien 
 schenkt ons moed waar wij te klein zijn,  
 geeft geloven doel en zin. 

 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld  
aansluitend op de bedes zingen we: 

 
 
ZIngen:  Zing voor de Heer een nieuw gezang, Lied 655: 1, 2 en 4 
 

- De heilige Schrift - 
 
Kindermoment 
 
Gebed  
 
Het licht van het woord 
 
Bijbellezing:  Jeremia 1: 4-10 
 
Zingen:  Roep onze namen, Lied 331 (twee keer) 
 
Overweging  
aansluitend een moment van stilte 
 
Zingen:  Goedheid is sterker dan slechtheid, Iona liederen & gebeden, 17 
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- Gebeden en gaven - 
 
Danken en bidden als antwoord op de bedes zingen we: Neem mij aan zoals ik ben, Lied 833 
 
Stil gebed  
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  Maak ons uw liefde, God, tot opmaat, Lied 974: 1, 2 en 5 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Afbeelding:   Roeping van Jeremia, Marc Chagall  
Voorganger:  Christine van den End 
Ambtsdragers:  Sophia Rebel en Michael de Jong 
Muziek:  Ies Nijman, orgel 
Kinderdienst:                   Bianca van Olst 
Collecten:                         Thermometeractie: Samen op vakantieweek*, Plaatselijke kerk**, 3. JOP*** 
 
Toelichting bij de collecten 
* Thermometeractie Samen op Vakantieweek: In mei hopen we te vertrekken naar onze 
vakantiebestemming Landhuis IJsselvliedt in Gelderland nabij Wezep en onder de rook van Zwolle. 
Dertig ouderen, voor wie het lastig is zelfstandig op vakantie te gaan, zijn van harte welkom. 
Het landhuis ligt op een mooi landgoed waar heerlijk gewandeld kan worden en is volledig aangepast 
en geschikt voor mensen met een zorgvraag. De afgelopen weken was er PgH-breed een 
thermometeractie om de vakantieweek mogelijk te maken. Dit is de laatste week van deze actie. 
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie van de 
Regenboogkerk onder vermelding van ‘Thermometeractie SOV’. 
 
** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 
 
*** Jong Protestant (JOP) zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders en ondersteunt 
vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen gemeenten 
een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties! 
JOP ontwikkelt o.a. materialen, programma's en trainingen waarmee jeugdwerkers en andere 
vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en 
waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 
Een bijdrage voor het werk van JOP kunt u overmaken op IBAN NL89 RABO 
0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Jong 
Protestant’.  
 
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
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