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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Thema: Het kan geen toeval zijn?!
Voorgangers: Team geloofsgesprekken
Organist: Cedrik Kerkdijk
Orgelspel
Stilte
Intochtslied psalm 81 : 1 en 7 Jubel God ter
eer
Stilte
Bemoediging en groet
V. :
God, schepper van hemel en
aarde,
op de drempel van uw huis,
gekomen om te zingen van uw
goedheid en trouw,
gekomen om te horen
woorden die ons de weg zullen
wijzen,
Allen: belijden we u, dat onze geest,
onze gedachten
zijn getekend door de wereld
waarin we leven,
door eigenbelang,
materialisme, wantrouwen,
waarin plannen om onze
aarde te redden
voor hen die na ons komen
tot mislukken gedoemd
lijken.
V.:
We bidden u, op deze zondag,
in verwachting van uw komst,
kom ons te hulp,
en geef kennis en inzicht
om onze aarde bewoonbaar te
houden.
Maak van ons mensen naar het
beeld van Jezus onze Heer.

Allen: Amen.
Samenzang lied 216 : 1, 2 en 3 Dit is de
morgen als ooit de eerste
Gebed voor de nood in de wereld
Inleiding thema: Het kan geen toeval
zijn?!
Gods leefregels uit 2 Petrus 1 : 2 – 7 (uit Het
Boek)
2 Het is mijn grote wens dat u God en onze
Here Jezus Christus steeds beter leert kennen.
Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en
vrede ervaren. 3 Want als u Hem beter leert
kennen, zal Hij u door zijn grote kracht alles
geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te
leven, 4 Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en
goedheid met ons delen! Hij heeft ons
geweldig grote en waardevolle beloften
gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het
verderf om ons heen en geeft ons deel aan zijn
eigen wezen. 5 Maar daarvoor hebt u meer
nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw
best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet
genoeg. U moet God beter leren kennen en
weten wat Hij wil. 6 Leer uw eigen verlangens
opzij te zetten en geduldig vol te houden,
zodat u God kunt dienen. 7 Dan bent u klaar
om een vriend te zijn voor uw medechristenen
en om alle mensen lief te hebben.
Samenzang Opwekking 42 : ‘k Stel mijn
vertrouwen op de Heer mijn God
Gebed voor de opening van het woord
Jongerenmoment
1e Schriftlezing (Lector): Psalm 91
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Zingen psalm 91 : 1 Heil hem wien God een
plaats bereidt
2e Schriftlezing
1. Ruth 2 : 1 – 3 Over Ruth die bij toeval op
de akker van Boaz komt
2. Hand.12: 6 – 12 Over Petrus die wordt
bevrijd door een engel
Samenzang psalm 91 : 5 Maar gij moogt
schuilen bij de Heer
Overweging
Samenzang lied 463 : 1, 3 en 6 Licht in onze
ogen
Dienst van de gebeden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluiten
met het gezongen Onze Vader, lied 1006
Inzameling van de gaven
Slotlied 769 : 1 en 5 Eens als de bazuinen
klinken
Zegenbede
Moge God ons zegenen met
vindingrijkheid
om in vastgelopen situaties nieuwe
wegen te ontsluiten
Moge God ons zegenen met moed
om mensen bij te staan waar anderen
verzaken
Moge God ons zegenen met trouw
om liefde te blijven tonen waar die
maar nodig is
Moge God ons zegenen met
betrokkenheid
waardoor we – soms onbewust – voor
de ander een engel zijn
En moge God ons zegenen met
vertrouwen
dat we altijd weer op U mogen
terugvallen als het ons aan
vindingrijkheid, moed, trouw en
betrokkenheid ontbreekt.
Amen
Beantwoord met gezongen ‘Ja, amen ja,
halleluja’.
Collecten
1KIA Egypte
2Kerk

1e collecte: KIA - Egypte
De kerk staat op tegen armoede in het dorp.
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is
de armoede groot. De werkloosheid is enorm
en inwoners hebben nauwelijks
toekomstperspectief. BLESS, de diaconale
organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk,
wil de leefomstandigheden in arme dorpen
verbeteren door economische ontwikkeling te
stimuleren.
De armste inwoners krijgen hulp om stroom
en water te kunnen betalen en dorpelingen
kunnen een microkrediet aanvragen om een
eigen bedrijfje te starten. Dankzij een eigen
inkomen, kunnen hun kinderen naar school
en vertrekken minder jongeren naar de stad
of het buitenland om daar hun leven op te
bouwen.
Kerk in Actie steunt het diaconale werk van
de Koptisch-Orthodoxe kerk in Egypte, die
mensen helpt om in hun dorpen de armoede
te lijf te gaan. Geef in de collecte en steun dit
belangrijke werk voor arme dorpelingen in
Egypte. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
U kunt uw gave voor dit doel ook overmaken
op het ibannummer van de ZWO
NL16RABO0373709242 met vermelding
van: Egypte.
2e collecte is bestemd voor onze eigen kerk.
Berichten voor de gemeente
Op 7 augustus gingen de bloemen als groet
naar fam. M.C. Visser.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Pastoraat
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of
behoefte aan contact kunt u dat aan mij
doorgeven. Graag met uw telefoonnummer
voor het geval we dat niet kennen. Dan kan
het worden doorgegeven aan uw
contactpersoon.
Henk Hoogendoorn
Huiskamerbijeenkomsten ‘Kerk 2035’
We gaan nog 3 huiskamerbijeenkomsten
houden om zoveel mogelijk gemeenteleden te
kunnen horen over de toekomst van onze
kerk. Iedereen is uitgenodigd om naar één van
de avonden te komen. Het is dus geen reeks
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die je helemaal moet volgen. Voor iedereen 1
avond. We hebben ze verspreid over de
maanden juli en augustus, zodat iedereen wel 1
keer thuis zal zijn.
Waarom bij mensen thuis? We willen u/jullie
opzoeken, u en jullie ontvangen in onze eigen
huizen, dicht in de buurt. Het zijn ontspannen
avonden. Geen scherpe discussies, maar
luisteren naar en praten met elkaar. We zijn
benieuwd naar jouw en uw verhaal. We willen
graag horen wat uw en jouw tops en tips zijn,
of wat je hoopt voor de kerk, of mist. Omdat
sommigen misschien liever naar de kerk
komen, hebben we ook één bijeenkomst in de
kerk extra gepland.
De bijeenkomsten worden nog gehouden op:
Dinsdag 23 augustus, bij Armando Lagrouw:
Grutto 4 Sprang-Capelle
Donderdag 25 augustus, in kerk De Brug:
Heistraat 4 Sprang-Capelle
Maandag 29 augustus, bij Laura Smetsers:
Hoofdstraat 168 Kaatsheuvel
Telkens om 20.00u.
Opgeven is noodzakelijk voor de gastvrouwen
en -heren. Geef u/jou op bij mij:
ottogrevink@gmail.com of 06-30565951 of op
de lijsten in de kerk.
Hoe gaat het hierna verder? We gaan de oogst
van de huiskamerbijeenkomsten in de eerste
week van september bespreken en daarna
voorleggen aan de kerkenraad op 19
september. Ondertussen doen we vanuit de
kerkenraad voorbereidend werk om daarna zo
snel mogelijk met een profielschets bij u te
komen en het beroepingstraject in gang te
kunnen zetten.

Een aantal mensen in de regiegroep en de
gemeente lezen mee met het boek Samen
Jong. Mijn preken gaan daar de komende
maanden ook over. De eerste over ‘prioriteit
geven aan jonge generaties’ kun je terugkijken
in deze video.
Boekenkast
Er staat inmiddels een boekenkast in de hal
naast de kapstok.
U kunt hier boeken uitzoeken en meenemen
naar huis.
De boeken hoeven niet teruggebracht te
worden, want we hebben nog veel meer
boeken.
Veel leesplezier.
Gr. Dieter en Marjanne

Digitale collecte
Op de website en onder de Livestream op
YouTube is een betaallink te vinden om op een
makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor
de digitale collecte over te maken. Velen van u
maken hier al gebruik van, onze grote dank
hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven)
rekenen?
Geld overmaken op de bekende IBANnummers blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!
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