
zondag 23 oktober, zesde zondag van de herfst 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

 
Vriendschappelijk geloof 

 
 
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:  Loof God de Heer, en laat ons blijde, Psalm 105: 1 - 3 
 
Inleiding op het thema van de dienst  
 
Gebed voor de nood van de wereld 

acclamatie: Kyrie eleison, Lied 301h 
 
Gloria (staand): Wij loven U, o God, belijden U als Heer, Lied 412: 1, 3 
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- De heilige Schrift - 
 
Gebed  
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  Genesis 17: 1-11 
 
Zingen:  Uit Oer is hij getogen, Lied 803: 1 - 3 
 
Evangelielezing: Lucas 1: 68-79 
 
Zingen:  Een schoot van ontferming is onze God, Lied 158b 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Zingen:  Wachters van de tijd, Lied 453: 1, 2, 3 en 4 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten, toegelicht door de diaken 
 
Slotlied:  O grote God die liefde zijt, Lied 838: 1, 2 en 3 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
Afbeelding:      Jezus en Menas, vriendschapsicoon uit Taizé, 

   6e eeuw, origineel in ‘t Louvre 
Voorganger:  Christiaan Boers  
Ambtsdragers:  Marlies Pestman en Marja van Tol  
Muziek: Ies Nijman, orgel 
Collecten:  1. Diaconie - School Santa Rosa  
 2. Plaatselijke kerk  
 3. Pastorale arbeid  
Ontvangst: Leden van sectie 3  
Kinderdienst:  vervalt  i.v.m. de herfstvakantie  
Koffieschenken: Janny en Theo van Doorn  
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Bij de collecten 
1. School Santa Rosa: Sinds 2001 heeft ons gemeentelid, Karin de Bruijn, zich al die jaren ingezet voor 
de bouw en de verdere ontwikkeling van de basisschool in Santa Rosa in de Dominicaanse Republiek. 
In 2007 en 2014 hebben ook onze gemeenteleden en jongeren hieraan meegewerkt. Van de bijna 
100 kinderen die naar deze basisschool gaan hebben veel arme en werkeloze ouders het schoolgeld 
waarmee de salarissen van de leraressen betaald worden niet meer. Goed onderwijs is nodig voor de 
ontwikkeling van deze kinderen. Daarom is deze collecte, zodat ook zij naar school kunnen blijven 
gaan. Wilt u meehelpen?  
Uw gift kunt u in de collectezak doen of overmaken naar NL67 RABO 0373711816 t.n.v. Diaconie 
Regenboogkerk, o.v.v. ‘School Santa Rosa’. Lees verder in de Nieuwsbrief. Let op: AUB het 
bovenstaande gironummer gebruiken en NIET het banknummer dat in de Nieuwsbrief staat 
vermeld. 
2. Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u ook overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de 
Protestante gemeente Hilversum o.v.v. ‘Plaatselijke kerk’.  
3. Pastorale arbeid: Met een bijdrage aan deze collecte helpt u mee om de kosten te dekken die met 
de predikantsformatie(s) binnen de PgH gemaakt worden. Per saldo wordt deze collecte daarmee 
toegevoegd aan de Actie Kerkbalans die, zoals u weet, elk jaar minder opbrengt. Deze collecte 
beveelt het CvK dan ook graag bij u aan. 
U kunt uw bijdrage ook leveren door te storten op NL89RABO0373722478 van Wijkkas 
Regenboogkerk o.v.v. ‘Pastorale Arbeid’. 

 
 

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

