
  

Collecte Kerk in Actie - Landbouw Rwanda (Werelddiaconaat) 

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft 70% van de inwoners van de 

landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 40% onder de 

armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel 

onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste 

boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen.  

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een 

stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs 

genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekosten-

verzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor 

moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, 

zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en 

wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer 

gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek 

verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn 

leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een 

professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen 

voor 160 euro. U kunt dit werk steunen door bij te dragen aan de collecte of uw bijdrage 

over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 

o.v.v. zusters Rwanda. Online doneren is ook mogelijk: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 

Inleveren spaardoosjes 

U kunt vandaag uw spaardoosjes inleveren door ze naast de collecteschalen te zetten. En u 

kunt ook weer een nieuw spaardoosje meenemen. 

Bent u niet in de dienst en wilt u toch geld overmaken naar het werelddiaconaat op het hier 

boven genoemde nummer o.v.v. Werelddiaconaat Rwanda. 

Hartelijke groeten namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 

Nieuwe regels voor kerkgang! 
Zoals u misschien weet zijn er sinds maandag nieuwe regels voor de kerkgang. 

Zo proberen we het voor iedereen mogelijk te houden om op een veilige manier de 

kerkdiensten in de kerk mee te vieren.  

Voor onze gemeente verandert er weinig: We vragen u nog steeds aan te melden, thuis te 

blijven bij klachten en anderhalf meter afstand te bewaren.  

Wel vragen we u bij het binnengaan en verlaten van de kerk mondkapjes te dragen.  

Op de stoel mogen de mondkapjes weer af. We danken u voor uw begrip en medewerking.  
 

Reserveren voor het bijwonen van de dienst blijft noodzakelijk! 

Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf maandag 12.00 uur 

t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba Heleen Broerse. Als alle 

ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de dienst in de week 

daaropvolgend. 
 

Collecte voor diaconie en kerk 

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw collectegeld over maken 

naar:  

de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

Alvast hartelijk dank! 
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Zondag, 11 oktober 2020 10.00 uur  nr. 1677 
 
 

 Voorganger   : mevr. ds. H. van Galen 

 Ouderling van dienst  : Leo Kranenburg 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer, Geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker  

 Vocale begeleiding  : Gré Gijzen, Ineke Weinreich en  

       Petra Meijer-Mendrik 

 Kinderdienst   : niet aanwezig 

 Oppasdienst   : niet aanwezig 

Schaal collecte uitgang  : 1ste  KiA Werelddiaconaat, 2de Kerk  
 

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.  

 

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing 

aan de geluidsinstallatie.  

http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda


  

VOORBEREIDING 

   Orgelspel 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

     Lied: Psalm 65: 1, 2   

Inkeer, Bemoediging en Groet 

Gebed om ontferming   Lied: Stil is de straat (mel. 1003) 
 

Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 

Refr: Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

Mensen zijn bang overal. 

Ieder op afstand gehouden: 

ben je niet ziek of verkouden? 

Mensen zijn bang overal. 

Mensen gebonden aan huis. 

Puzzels of brieven of boeken. 

Bellen, maar niemand bezoeken. 

Mensen gebonden aan huis. 

Veel in ons leven valt stil. 

Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 

kan ik nog alles betalen? 

Veel in ons leven valt stil. 

Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 

 
HET  WOORD 

Gebed om de heilige Geest 

Bijbellezing O.T: Exodus 16: 1 - 8 en 13b – 23  

Bijbellezing N.T: Johannes 6: 4 - 15 

     Lied: Zeven was voldoende (Lied 383) 

Uitleg en verkondiging Orgelspel  

     Lied: Wij delen 
1. Wij delen geloof, wij delen de hoop, 

     die wij ontvangen van God. 

     Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 

     en niemand kwam iets te kort. 

     Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf, 

     totdat het een overvloed wordt. 
 
2. Wij delen met jou 

en met iedereen 

De hoop en liefde van God 

Vijf broden, twee vissen 

de Heer die het brak 

en niemand kwam iets tekort. 

Zo mogen wij delen 

met handen en hart, 

totdat het een overvloed wordt 

3. Wij delen ver weg, 

we delen dichtbij 

Éen kerk, één wereld, één God 

Vijf broden, twee vissen 

de Heer die het brak 

en niemand kwam iets tekort. 

Dat wonder voltrekt zich 

nog iedere dag, 

als delen een deel van ons wordt 

GEBEDEN  EN  GAVEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte-aankondiging 

 

TOT  SLOT 

     Lied 425: Vervuld van uw zegen   

Zegen  

   Orgelspel 

Collecteschalen bij uitgang:  1ste  KiA Werelddiaconaat 

     2de  Kerk  

********************************************************** 

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 

Dhr. en mevr. Swager als dank voor hun jarenlange inzet voor het 

verjaardagsfonds 
 

Bedankt! Hartelijk dank voor de bloemen van de kerk, de vele kaarten en 

andere felicitaties die wij gekregen hebben voor ons 45-jarig huwelijk. 

Jacques en Janneke  
 

Nieuws van de bazaarcommissie 

De boekenmarkt was een succes. Er zijn heel veel boeken verkocht. 

Ondanks de corona regels waar men zich goed aan hield. Menigeen was 

verbaasd dat er zoveel keus en het zo ruim opgezet was. De opbrengst 

735,00 euro was ook voor de commissie een grote verrassing. Onze dank 

gaat uit naar alle vrijwilligers die ons geholpen hebben, vooral bij het 

klaarzetten en het opruimen. Nogmaals hartelijk dank. Wij hopen nog 

vaak een beroep op jullie te mogen doen. 

Namens de bazaarcommissie, Margreet Smit 
 

Kom binnen!  

We vinden het nog steeds heel gezellig dat mensen binnenlopen op de 

woensdagochtend. Even snel, of wat langer, om even bij te praten of de 

stilte te zoeken het kan allemaal. U blijft van harte welkom!   

Ds. Wilma van Rijn  
 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 14-10 10.00 -12.00 uur  Inloopochtend. Kom Binnen! 

                                 20.00 uur   Moderamen 

Zondag 18-10 10.00 uur  ds. Wilma van Rijn  
 

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl 

http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/
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