Collecte Pinksterzending
In de Chinese provincie Yunnan wonen 800.000 christenen waarvan 85% tot
etnische minderheidsgroepen behoren. Veel van deze etnische minderheden
hebben geen Bijbel in hun eigen taal. Ze hebben slechts een Han-Chinese
vertaling van de Bijbel tot hun beschikking.
Een van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen, waarvan
60% christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als
minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal
kunnen lezen.
Vijf leden van een lokale gemeente werken aan de vertaling van de Bijbel.
Het Nieuwe Testament is al af. Ze werken nu aan het Oude Testament en
zijn bij 1 Samuel aangekomen.
Kerk in Actie steunt naast de Bijbelvertaling voor de Witte Yi ook een
alfabetiseringsprogramma voor hen.
Met uw bĳdrage aan deze collecte maakt u het mogelĳk dat ook de overige
boeken van het Oude Testament vertaald worden en steunt u wereldwĳd
zendingsprojecten van Kerk in Actie.
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder
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Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

: ds. Adri van der Wal uit Hoofddorp
: Gerda Adolf
: Arjen de Jong
: Robert Reemer / Melissa Sieraad
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e KIA pinksterzending, 2e Kerk,
3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
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 672: 1 en 2
• Inkeer, Bemoediging en Groet
Lied 677: 1 en 2 (organist speelt 1 keer voor)
• Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 412:3
HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Bijbellezing: Genesis 2:4b-7
Lied 825: 3
• Bijbellezing: Exodus 19:16-20
Lied 655: 2
• Bijbellezing: Handelingen 2:1-11
Lied 689: 1
• Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 683
• de kinderen komen terug uit de nevendienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Collecte
TOT SLOT
Lied 675
• Zegen
Lied 425
Orgelspel

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Mevr. G. de Ruiter - de Fouw, i.v.m. haar 91ste verjaardag
Mevr. L. Bloos, i.v.m. haar 80ste verjaardag
Meeleven
Wij leven mee met Mw. van der Meer-Vuijst. Haar man, Abraham
(Bram) van der Meer, overleed op 25 mei jl. in de leeftijd van 90 jaar.
Bovenaan de rouwkaart staat : “Wij laten je los, Het is tijd om te gaan”.
We wensen mw. van der Meer, haar twee dochters, schoonzonen en
kleinkinderen, Gods sterkte toe in deze en komende dagen.
Wij denken aan allen die leven met verdriet, eenzaamheid, zorgen en
pijn. Dat een ieder in zijn of haar leven mag ervaren dat God nabij is.
Juist in deze week van het Pinksterfeest mogen we opnieuw ons
herinneren dat God zich laat kennen als een God die mensen wil leiden.
Hij wil nabij zijn, Hij wil uw en jouw trooster zijn!
Ik wens u allemaal een inspirerend en gezegend Pinksterfeest!
Een hartelijke groet, Gretha Bregman-Hoving
De collectes hebben het volgende opgebracht:
Zondag 2 juni:
Diaconie
€ 108,70,
Kerk
€ 91,30 en
Gebouw
€ 70,30
Avondmaalsdienst juni
In het kerkblad van juni staat vermeld dat in de dienst op 23 juni ook het
Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Dit is niet juist. Het Heilig
Avondmaal zal wel plaatsvinden in de dienst op 16 juni. In deze dienst
zal ds. J. Scheele Goedhart uit Amsterdam voorgaan.
Tuingereedschap gevraagd
Heeft u tuingereedschap over of gebruikt
u deze niet meer? De vrijwillige hulpdienst
zit er om verlegen en is er blij mee.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet, Renske de Vries

