
Zondag 6 november 
 

Regenboogkerk, Hilversum 
 

Een verbond van vrienden 
 
 

Orgelspel  
We worden stil 
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
We gaan staan 
 
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:   Ik zing voor U, mijn boezemvriend daarboven, Psalm 101a (Psalmen anders) 
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2. De kamers van mijn hart zal ik bewaken. 
 Aan ontrouw zal ik mij niet schuldig maken 
 en op mijn tong geen lasterpraat of nijd, 
 maar eerlijkheid. 
 
3. Wie eigenwaan verheft tot in den hoge, 
 verjaag ik als een vijand uit mijn ogen. 
 Ik zoek de helpers in de wereldbrand; 
 zij houden stand. 
 
4. Al wie u steeds van ganser harte dienden, 
 zij wonen bij mij, ik noem hen mijn vrienden. 

Hier in ons huis en buiten op het plein 
zal vrede zijn. 

 
We gaan zitten 
 
Inleiding 
 
Gebed om ontferming 

acclamatie: Kyrie eleison, Lied 301c 
 
Gloria (staand): Zing van de Vader die in den beginne, Lied 304 
 

- De heilige Schrift - 
 
Met de kinderen 
 
Gebed bij de opening van de Schriften: 

Wat vrolijk over U geschreven staat, Lied 324 
 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:  1 Samuël 20: 1-17 
 
Zingen:  Liefde eenmaal uitgesproken, Lied 791: 1-4 
 
Evangelielezing: Johannes 15: 9-17 
 
Zingen:  Hij leeft, Lied 667: 2-6 
 
Overweging 
 

 Muziek: Gavotte I en II uit de Engelse suite III van J.S. Bach, voor alt- en tenorsaxofoon 
 
Zingen: I Ik ben voor jou een nieuwe naam, Lied 934 
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
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Onze Vader 
 
Collecten 
 
Slotlied:  Maak ons uw liefde, God, Lied 974: 1, 2 en 5 
 
Wegzending en zegen 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Voorganger:  ds. Heleen Weimar 
Ambtsdragers:  Sophia Rebel en Michael de Jong 
Lectrix: Jacqueline Overhage 

 Muziek: Ies Nijman, orgel; Maarten Hogendoorn en Rita Bongers, saxofoon 
Collecten:  1. KIA/GZB Najaarszending 
 2. Plaatselijke kerk 
 3. Activiteitenfonds 
Ontvangst:  Leden van sectie 6 
Kinderdienst  Wenda Bergsma 
Koffieschenkers: Didi Letanche, Joke en Jim van Geene  
 
 
Bij de collecten:  
1. KIA/GZB-Najaarszending: De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent 
van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten 
toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen 
theologisch onderwijs, maar leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen 
kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Naast 
Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Voor 
2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee? Kijk 
voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia. U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 
RABO 0373711816 van de Diaconie RBK onder vermelding van ‘Zambia’. 
2. Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u ook overmaken naar  
NL45 RABO 0373722591 van de Protestante gemeente Hilversum o.v.v. ‘Plaatselijke kerk’.  
3. Activiteitenfonds: Uit dit fonds worden de kosten van vele activiteiten in onze wijkgemeente 
betaald, bijvoorbeeld de jeugdkampen, gemeentezondag, bijeenkomsten van 
de senioren, maar ook apparatuur ter ondersteuning van de digitale kerkdiensten en materialen voor 
speciale diensten. Om onze wijk te ondersteunen kunt u uw bijdrage overmaken op een andere IBAN 
dan u gewend was, namelijk IBAN NL14 RABO 0373 722567 van de PWG Regenboogkerk onder 
vermelding van ‘Activiteitenfonds’. 
 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 

 

http://www.kerkinactie.nl/kerkzambia
https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

