Werelddiaconaat (wereldvoedseldag), Kerk in Actie collecte
Leven van visserij in Nepal
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel
te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de
vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt
is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop vis op de lokale markt krijgen de
boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission
Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het
verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van
kweekvijvers, geeft advies over watermanagement en over de verkoop van de vis.
UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de
maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen
geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN
op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en
kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
Vandaag worden ook de spaardoosjes opgehaald en krijgt u aan het einde van de
dienst een nieuwe. Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
Nieuwe rekeningnummers
Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening van onze
gemeente gewijzigd. Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet
u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de
rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november
a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze
gemeente. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude
rekeningnummer? Vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek
inleveren bij uw bank. U kunt dan nieuwe acceptgiro’s bij ons aanvragen.
Een aantal belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn:
NL 47 RABO 0373 7090 72 ...... de rekening voor de VVB/Kerkbalans.
NL 20 RABO 0373 7378 82 ...... de rekening voor MDA (v/h Zending).
Zie verder ook voor de juiste rekeningnummers pag. 2 van het kerkblad.
Namens de kerkrentmeesters en de diaconie, Annelies Klokman
Agenda voor de komende week
Maandag. 15 – 10
20.00 uur
Vrijdag 19 – 10
20.00 uur
Zondag 21 – 10
11.00 uur

Kerkrentmeesters
VoiceMail
Pastor Fons Litjens,
Oecumenische dienst in de RK kerk

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
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Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

VOORBEREIDING
•
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 95: 1, 2, 3 “Steekt nu voor God de loftrompet”
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Als inleiding op het gebed om ontferming:
Lied 1005 “Zoekend naar licht hier in het duister”
• Gebed om ontferming
Lied 305 “Alle eer en alle glorie”

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Deuteronomium 15: 1-11

4. Wil je zien wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

•

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

1.

2.

3.

4.

Lied 79 “Behoed en bewaar Jij ons lieve God”
uit “Hoop van alle volken”
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen (2x).
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een menslijk gezicht
nabij ons in donkere tijden (2x).
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen:
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
geef dat wij daar zelf aan bouwen (2x).
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
Omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen (2x).

• 2e Bijbellezing: Marcus 6:30-44
Lied 383 “Zeven was voldoende”
• Uitleg en verkondiging
•
Orgelspel
lied: “Wil je opstaan en mij volgen” Hemelhoog 386
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Korte toelichting op de Kerk-In-Actie collecte door Ellen d.m.v. een
Powerpoint-presentatie
• Collecte en orgelspel;
De kinderen komen uit de kinderdienst en halen de spaardoosjes op
TOT SLOT
•
• Zegen
•

Lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn”
Orgelspel.

***********************************************************
Gelukwensen voor Genève Sislian.
Afgelopen woensdag ontving Genève Sislian officieel haar Nederlanderschap.
Vele jaren geleden kwam zij met haar dochter uit Irak vanwege onveiligheid
voor hen als christen. Uiteindelijk kwamen ze in Halfweg terecht.
Elke zondag bezoekt zij trouw onze dienst en zij doet vrijwilligerswerk in Eigen
Haard. Wij feliciteren haar met dit langverwachte document.
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. Martin Hinderks en mevr. Genève Sislian
De collectes van zondag 7 oktober hebben het volgende opgebracht:
NBG -- € 124,90, Kerk en Israël -- € 115,30, Kerkgebouw -- € 95,80

