
Zondag 31 juli 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Vrij om te leven 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging 
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:  De aarde is vervuld,  Lied 650: 1, 2 ,3 en 4 
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Zingen:  Kyrie eleison,   Lied 301k 
 
Gloria:   Zing van de Vader,  Lied 304 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
 
Het licht van het woord 
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Eerste lezing:  Prediker 2: 1-11 
 
Zingen:  Zolang er mensen zijn op aarde,  Lied 981 
 
Evangelielezing:  Lucas 12: 32-46a 
 
Zingen:  De Heer verschijnt te middernacht,  Lied 751 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  God die leven hebt gegeven,  Lied 718 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader 
 
Collecten  toegelicht door de diaken 
 
Slotlied:   Tijd van vloek en tijd van zegen,  Lied 845 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Afbeelding:              Vincent van Gogh, Arles in 1888 
Voorganger: Wim Vlooswijk 
Ambtsdragers:  Marlies Pestman en Marja van Tol 
Muziek: Ies Nijman, orgel 
Collecten:  1. ZWO: noodhulp Jemen,  
 2. Plaatselijke kerk,  
 3. Solar Kooking 
Koffieschenken:  Marlies en Henk Pestman 
Ontvangst: Leden van sectie 9 
 
Bij de collecten: 
De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp Jemen via ZOA: In Jemen speelt zich een humanitaire 
crisis af. Ruim 20 miljoen mensen in het land hebben humanitaire hulp nodig. Er is een schrijnend 
tekort aan schoon drinkwater. “Jemen zit in een neerwaartse spiraal”, zegt Gerrianne 
(projectmedewerker ZOA in Jemen). Geld is nodig voor voedselhulp, medische steun, herstel van 
watersystemen.Er is geen geld meer voor. een land als Jemen. Eén op de vijf kinderen in Jemen lijdt 
aan ondervoeding. ZOA heeft daarom speciale aandacht voor gezinnen die ondervoed zijn en geen 
toegang hebben tot schoon drinkwater en lijden aan cholera. Steun Zoa met een gift op NL67 RABO 
0373711816 ten name van de diaconie Regenboogkerk o.v.v. ‘Noodhulp Jemen’.  
 
De tweede collecte is voor de Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 
0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. ‘Plaatselijke kerk’. 
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De derde collecte is voor Solar Cooking Nederland – Kozon: De stichting Solar Cooking KoZon is in 
januari 2016 ontstaan uit een fusie. Beiden waren sinds resp. 1998 en 2003 al actief in Oost- en 
West-Afrika. Op dit moment lopen projecten in Mali, Burkina Faso, Congo, Uganda en Kenia. De 
stichting zet zich onder meer in voor een beter milieu d.m.v. geïntegreerd zonnekoken (ISC) en 
verder gebruik van zonne-energie te bevorderen. U kunt uw bijdrage aan deze stichting overmaken 
op NL89 RABO 03737 22478 van de wijkkas Regenboogkerk o.v.v. ‘Solar Cooking’  

 
 

 
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

