Zondagsbrief
Zondag 3 juli 2022
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij
zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

Bij de dienst,
De voorganger van vandaag is ds. A.J. de Hoop.
De voorganger op zondag 10 juli is kerkelijk werker dhr. R.W. Baas - Gouda
De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar
mw. Thea Bouwmeester, Verlengde Kroezelaan 15 en naar mw. Alie Heezen,
Boomgaard 35.
Ouderling van dienst
Diaken
Organist / pianist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen

Joke Cornelissen
Greetje van Zadelhoff
Gerrie van der Horst
Froukje van Eerde
Albert Oolhorst
Hans van Rheenen
Jesaja 66: 10-14 en Lucas 10: 1-11
De 1e collecte is voor Kerk In Actie, werelddiaconaat India,
de 2e is voor de Kerk. Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting 1e collecte: KiA: Werelddiaconaat India
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze
niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze
kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te
worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool.
Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de
thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de
moeite waard zijn.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van
“3 juli”. Uw gift voor de Kerk kunt u overmaken naar NL50RABO0356700747
Van het college van kerkrentmeesters en college van diakenen
De jaarrekeningen over 2021 van beide colleges liggen op
dinsdag 12 juli a.s. van 19.00 tot 20.00 uur ter inzage in de Sprankel.
Boekje sluiting Hoeksteen
Wie heeft er nog een boekje van de sluiting van de Hoeksteen (over) en zou het wel
willen afstaan? Ds. Huyser, die zijn predikantenloopbaan in 1963 in deze kerk begon,
zou er erg blij mee zijn”.
Zomervakantie
Zoals gebruikelijk zal er tijdens de zomervakantie geen Zondagsbrief gemaakt worden,
dit zal dus zijn van 15 juli tot 2 september.
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Teksten : Jesaja 66 en Lucas 10:1-11

DIENST VAN VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen.
Moment van stilte
Openingstekst
Zingen: Zomaar een dak boven wat hoofden (Lied 276: 1 en 2)
Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v:
ons leven is getekend door de liefde van Hem
A:
DIE TROUW IS TOT IN EEUWIGHEID
Drempelgebed
v Goede God, wij danken U dat U om ons geeft
en dat U met ons meegaat op onze levensweg
En wij bidden : geef ons een woord vandaag,
een verhaal voor onderweg
een teken van Uw liefde.
Leer ons luisteren naar Uw stem
zodat wij het goede doen
en verbonden zijn met U en met elkaar. Amen
Zingen: psalm 119: 40 en 44
Kyriegebed
Glorialied: Laat komen Heer, uw Rijk (NL 756; 1, 4 en 5)
DIENST VAN HET WOORD
Groet
v: De Eeuwige zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE
Lezing: Jesaja 66: 10-14
Zingen: Psalm 131a
Lezing: Lucas 10: 1-11
Zingen: Hij die gesproken heeft een woord dat gaat (NL 362)
Meditatie
Zingen: Maak ons uw liefde, God (NL 974: 1 en2 )
Mededelingen
Dank- en voorbeden
Inzameling van de gaven
1e rondgang: Kerk In Actie, werelddiaconaat India
2e rondgang: werk van en aan de kerk
Slotlied: Zolang er mensen zijn op aarde (Lied 981)
Zegen

