
Zondag 12 juni 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Jezus geeft zijn kerk karakter  

 
 
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:  Jezus roept hier mensen samen, Lied 975 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
afgesloten met: 
Vgr.  Heer, ontferm U! 
Allen:  Christus, ontferm U! 
 
Gloria (staand): Zing van de Vader die in den beginne, Lied 304 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Kindermoment  
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Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Jesaja 42: 1-9 
 
Zingen:  Niet als een storm, als een vloed, Lied 321: 1-5 
 
Tweede lezing: Matteüs 5: 1-12 
 
Zingen:  Zing, mijn ziel, voor God uw Here, Lied 146 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Zingen:  Zoekend naar licht, hier in het duister, Lied 1005 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  Jezus, ga ons voor, Lied 835 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger:  Kaj ten Voorde 
Ambtsdragers:  Gea Rozenberg en Hans Mol 
Muziek:  Ies Nijman (orgel) 
Kinderdienst:  Bianca van Olst 
Collecten:  1. Thermometeractie: Ethiopië * 
   2. Plaatselijke kerk** 
   
*Thermometeractie: leprazending Ethiopië. Op zondag 12, 19 en 26 juni wordt er in alle Hilversumse 
wijkgemeenten weer een thermometeractie gehouden. De actie is deze keer bestemd voor Ethiopië. 
Er is extreme droogte in dit land, drie regenseizoenen zijn mislukt. Ongeveer 5,7 miljoen mensen 
hebben voedselhulp nodig. Leprazending Ethiopië meldt dat er wel hulp op gang komt, maar dat 
leprapatiënten en mensen met een handicap vaak geen toegang krijgen tot die noodhulp. 
Leprazending Ethiopië wil in actie komen voor medische zorg en noodhulppakketten, vooral voor 
deze kwetsbare mensen, die vaak achtergelaten worden. Terwijl juist zij de bescherming zo hard 
nodig hebben!  
Geef daarom aan de collecte of maak een gift over op NL23RABO0373711832 ten name van de 
Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inzake wijkdiaconie Grote Kerk Hilversum onder 
vermelding van ‘Thermometeractie Ethiopië’. 
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** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar 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://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

