
zondag 14 augustus 2022 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Eet je brood met vreugde  

 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
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:   Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen, Lied 90: 1, 2 en 8 
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld 
acclamatie   Lied 301c 
 
Gloria (staand)  Zolang er mensen zijn op aarde, Lied 981 
 

- De heilige Schrift - 
 
Gebed    Kom, Geest van God, Lied 333 
 
Het licht van het woord 
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Eerste lezing   Prediker 9: 7-11 
 
Zingen:   Alleen te leven om te zwoegen, Lied 720 
 
Evangelielezing   Mattheüs 20: 1-16 
 
Zingen:   Eens komt de grote zomer, Lied 747: 1, 4 en 7 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek   Turn, Turn, Turn (The Byrds) 
   https://www.youtube.com/watch?v=pKP4cfU28vM 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten   
 
Slotlied:  God, die leven hebt gegeven, Lied 718 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Voorganger:  Joyce Ronday 
Ambtsdragers:  Evelien Bouwmeester en Michael de Jong 
Organist:   Ies Nijman 
Ontvangst:  Leden van sectie 2 
Koffieschenken : Janet de Witt en Liesbeth Wouters 
Collecten:  1. KIA/zending 
   2. Plaatselijke kerk 

 
Bij de collecten 
KIA/zending Egypte: Op het uitgestrekte platteland van Egypte is veel armoede. Met een groot 
ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe Kerk de dorpelingen om hun armoede 
zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar 
lang samen met de inwoners aan een betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er 
worden alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en 
huizen worden gerepareerd. 
U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder 
vermelding van ‘KIA Zending’. 
 
Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse 
Gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKP4cfU28vM
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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

