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Zondagsbrief voor 25 april 2021 – 19.00 uur - Dienst met bekende liederen
We zingen liederen uit het hart,
liederen van het leven.
Daarom lezen en zingen we rond het 'levenslied'
Psalm 103, dat ons bestaan in al zijn kwetsbaarheid
en schoonheid onder lof aan God brengt.

Hemelhoog 49a
Heer u doorgrondt en kent mij
Overweging bij het levenslied

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Hemelhoog 617a
10000 redenen voor dankbaarheid

GOED BEGINNEN
De kaars wordt aangestoken door Michelle

Hemelhoog 460a
Sela - Ik ben en ik zal er zijn

Psalm 122: 1 en 2
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

DELEN
Gebed

Psalm 42: 1 en 3
Evenals een moede hinde

Medley van levensliederen
Opwekking 249: 1
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan

Psalm 116
God heb ik lief want die getrouwe Heer
Bemoediging en groet
v: Onze hulp in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die altijd trouw blijft en niet loslaat wat
hij begon.
g: Zijn vrede zij met ons allen.
Inleiding
Hemelhoog 420: 1
Heer wijs mij uw weg
Lied 904: 1, 2 en 5
Beveel gerust uw wegen
Lied 416: 1 t/m 4
Ga met God

This little light of mine, alleen refrein
Opwekking 392: 1
Mijn Jezus ik houd van u
Hemelhoog 629
Houd mij vast, laat uw liefde stromen, alleen refrein
Lied 978: 4
Laat dan mijn hart u toebehoren
Collecte met de scipio-app:
Tijdens de collecte: Hemelhoog 428
Jezus is de Goede Herder
1e: KiA – Guatemala (zie toelichting)
Overmaken kan ook naar
NL 42 RABO 031 77 14 554 t.n.v.
ZWO-Commissie o.v.v. ‘guatemala’
2e: Kerk
3e: Jeugdpastoraat

Gebed
Lied 601: 1 en 3
Licht dat ons aanstoot in de morgen
Lied 608: 1, 2 en 3
De Steppe zal bloeien

GEZEGEND OP WEG GAAN
De toekomst in!
Lied 913: 1 t/m 4, Wat de toekomst brenge moge
Sela: Een toekomst vol van hoop
Zegen, gezongen amen

HOREN
Lezen: Psalm 103 NBV

O happy day
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Voorganger:
Ds. David Kroeze
Bloemen:
Ouderling:
Saskia de Jonge
Lector:
Grietje Assies
Diaken:
Orgel/Piano/Trompet:
Adriaan Bruinink, Gerard Petersen
Beamer/kerkTV: Hilco v. Bloemendaal en Maryse Tempert Koster:
Ewout Schouten
Geluid:
Ewout Schouten
Zang:
Leonie Matthijsse en Thea Mak
Collectes via scipio (t/m 20-4): St. Geef een lach € 635,- / Kerk € 145,50 / Voedselbank € 137,50 / Ren. Plantagekerk € 94,50
Producten Voedselbank:
Toiletreiniger, koffiepads, (kruiden)mix voor nasi of bami
Producten kunt u inleveren op vrijdag van 09:00-11:00 in de Regenboog

Toelichting 1e collecte – Vakopleidingen in Guatemala - Guatemala is lang geteisterd door een burgeroorlog.
Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid
in het land is groot. Vooral jongeren uit de Maya-bevolking hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig
kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt jaarlijks aan 80
jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of textielbedrukker, en stimuleert samenwerking in eigen
coöperaties. Zo krijgen jongeren een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun
levensomstandigheden structureel te verbeteren. Ook traint het Vredescentrum honderden jongeren in
(mensen)rechten. Steun dit project van het werelddiaconaat, via de Scipio-app of via NL42RABO0317714554
van de ZWO-commissie en vermeld ‘Guatemala’.
Workshop Bible Journaling rond Pinksteren –
Doe je mee met de workhop Bible Journaling op
maandagavond 17 mei? Je volgt deze workshop van
20.00–21.15 uur via Zoom. Bible Journaling is een
creatieve manier van Bijbellezen. Je verbeeldt het
Bijbelverhaal door te schrijven, tekenen, schilderen
en plakken in jouw bijbel, in een schrift of op een vel
papier. Mensen die aan Bible Journaling doen geven
aan dat het verrijkend en inspirerend is om op deze
manier met Bijbelteksten bezig te zijn. Ze vertellen
erover tijdens de workshop. Om mee te doen aan de
workshop hoef je geen tekentalent te zijn. We starten met een korte opening. Vervolgens hoor je meer over
wat Bible Journaling precies is, laten we mooie voorbeelden zien en vertellen we hoe je materialen kunt
gebruiken. Je kunt je voor de workshop aanmelden via sdejonge@live.nl.
Annalien Koel, Hanneke Hulleman, Lucy Vinke, Trea Pluister en Saskia de Jonge
Fietspuzzeltocht ‘Een lopend vuurtje, een teken van hoop’ - Tijdens het Pinksterweekend (21 t/m 24 mei)
kun je meedoen met een fietspuzzeltocht. Je kunt kiezen uit twee afstanden: 5 of 10 km. Onderweg doe je
opdrachten en verzamel je letters. Bij een paar opdrachten sluiten we aan bij het project van Kerk in Actie
‘Feest van hoop’. Zo leven we mee met kinderen ver weg en dichtbij.
De fietspuzzeltocht is voor jong en oud(er). Gezinnen met kinderen in de leeftijd van de kinderdienst
ontvangen een tasje met spulletjes die nodig zijn voor de opdrachten onderweg. Behoor je niet tot deze
doelgroep, dan kun je tot en met 18 mei de route en een tasje met benodigdheden aanvragen via
sdejonge@live.nl of 06 559 779 83. Houd voor meer informatie de website pgharderwijk.nl in de gaten. Leonie
en Jeroen Matthijsse, Ineke Verhagen, Frans Deuring en Saskia de Jonge

