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Liederen en lezingen voor zondag 27 oktober
Zingen voor de dienst,uit geroepen om te zingen 9:1 en 2 Intochtslied,Psalm 113:1 en 2
Stil gebed,groet,klein gloria,kyrie Glorialied Alles wat adem heeft love de Here
Kinderlied:’kStel mijn vertrouwen.. Lezen:Ruth 1:1-22
Zingen:Gez.441:8 en 10
Verkondiging
Muzikaal intermezzo. Dankgebed en voorbeden. Collecten
Slotlied. Zegen
. Vandaag, zondag 27 oktober 2013,
lezen we Ruth 1. Het thema is ‘Op hoop van zegen’. Bij afwezigheid van onze predikant wordt de dienst
geleid door Robert Hagendoorn. Organist is Piet Boon. Aad van Zanten is onze koster. De kinderoppas
wordt verzorgd door Mieke den Haan en Niels van Zanten. Listte Langelaar en Christiaan Knibbe leiden
de kindernevendienst. De 1e inzameling is voor het Ned. Bijbelgenootschap en de 2e voor het
onderhoudsfonds. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie
1e inzameling van uw gaven is voor het Nederlands Bijbelgenootschap
De vertalers van het Bijbelgenootschap werken onder andere aan “de Bijbel in Gewone Taal”. Deze
nieuwe bijbelvertaling zal in 2014 verschijnen en maakt de Bijbel duidelijk en leesbaar voor een breed
publiek.
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil het Libanees Bijbelgenootschap steunen om meer dan 3000
gevluchte Syrische families te voorzien van hulppakketten.
2e inzameling van uw gaven is voor het Onderhoudsfonds
Uw diaconie
Bloemengroet:
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar Marien en Marja Slappendel
Lief en leed in de gemeente
Voor berichten over lief en leed in onze gemeente kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of scriba.
Amnesty International
Er liggen voorbeeldbrieven op de meeleeftafel en de steen in de hal.
Deze maand gaat het over een jonge vrouw in de V.S. Jacqueline Montanez
Zij werd onder het volwassenen strafrecht veroordeeld tot levenslang voor een misdaad die ze
beging toen ze 15 jaar oud was.
Volgende week,
zondag 3 november 2013, begint de kerk weer om 10.00 uur!!
We lezen Ruth 2. Het thema is ‘Beschermende vleugels gezocht’. Deze dienst zal geleid worden Rita de
Gelder en Nelleke de Beus. Herman Verbree bespeelt het orgel. Onze koster is Cok Rademaker. Martha
Rademaker en Bjorna Wanders zorgen voor de kinderoppas. De kindernevendienst wordt geleid door
Daphne Wanders en Martine Timmermans. De inzamelingen zijn voor de Najaarszendingsweek van Kerk
in Actie en voor de diaconie. Na afloop is iedereen welkom bij de koffie in de Dobber.
Woensdag 6 november 2013, dankdag,
begint de dienst om 19.30 uur en wordt geleid door ds. Janneke Nijboer uit Hazerswoude. Organist is Jos
Qualm. Wim Rademaker is onze koster. Er is één inzameling die bestemd is voor de diaconie.
En verder . . . . . . . . . . . :
Gedachtenisboek
Sinds een paar maanden ligt op de gedachtenistafel in de kerk een dik boek. In dit boek worden de
namen opgeschreven van gemeenteleden die gedoopt zijn of die zijn overleden. Bij de introductie van het
gedachtenisboek hebben we de gedoopten en overledenen vanaf 2010 al opgeschreven. Sinds de
introductie vragen we aan doopouders of nabestaanden om zelf de namen van hun geliefde in het boek te
schrijven. Zo wordt het echt een boek voor en door de gemeente. Ook willen we u graag de gelegenheid

geven om door u geliefde gemeenteleden die vóór 2010 zijn gedoopt of overleden in het boek te
schrijven. Dit is mogelijk na de kerkdienst van zondag 24 november as. Als u vragen heeft, kunt u contact
opnemen met Rita de Gelder, tel. 589535
Kruidnotenactie.
U herinnert zich vast nog de kruidnotenactie van twee jaar geleden. Dat was toen een groot succes. Ook dit jaar
doen we, samen met de diaconie van de Korenaar hier weer aan mee. Deze keer dragen we bij aan werk van ZOA
in Sudan (schoolspullen voor kinderen), Afghanistan (schoon water) en Burundi (zaaigoed, mest en training voor een
goede oogst).
De overheerlijke kruidnoten zijn te koop in de Regenboog en in de Korenaar. Het zijn zakken van 450 gr. gewone
kruidnoten en kosten E2,50 per zak en 2 zakken voor E4,50. Ook bij bakkerij ’t Stoepje, die aan de actie meedoet,
zijn vrijdags op de markt de kruidnoten te koop. Steunt u ook dit jaar weer dit goede doel?! Hartelijk dank namens de
diaconieën

.

