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ZONDAGSBRIEF

jaargang 22 nr. 1103 zondag 31 juli 2022
7e zondag van de zomer

Kerkdienst
10.00 uur
Voorbereiding als de klok luidt bereiden kerkenraad en
gemeente zich voor op de dienst
Voorganger
ds. H. Veltman
Lektor
dhr. Henk Procee
Organist
dhr. Jaap Vonk
Koster
dhr. Henry Kleine Wiecherink
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Het is stil in de kerk
Welkom door de ouderling
Intochtslied Psalm 70: 1 en 2 (staande)
Haast u om mij te redden, God
Inleidende woorden
Moment van stilte
Bemoediging

Drempelgebed

Psalm van de zondag Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5
In de veelheid van geluiden
Smeekgebed
v: ………. O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:

Glorialied Lied 107: 1 en 4
Gods goedheid houdt ons staande
DIENST VAN DE SCHRIFT
De groet
v: De Heer zal bij u zijn!
a: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Eerste lezing
Prediker 2: 1-11
Zingen
Lied 807: 1, 2, 3, 4 en 5
Een mens te zijn op aarde
Evangelielezing Lucas 12: 13-23
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Lofprijzing 339b

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 981: 1, 2, 3, 4 en 5
Zolang er mensen zijn op aarde
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed
Voorbeden en gebed in stilte steeds besloten met:
v: Wij bidden U samen:
a: Heer, ontferm U!
a: Onze Vader……….
Mededelingen door diaken
Toelichting bij de collecte
De collecte is – in verband met het coronavirus - bij de uitgang in de
hal van de kerk. In het offerblok – bij de uitgang in de hal aan uw
linkerkant - kunt u uw bijdrage geven voor de instandhouding van
de Stiftsgemeente. In het collectemandje kunnen de diaconale
gaven voor het Liliane Fonds gegeven worden. Deze zondag voor
Minata, geboren in 1998. Ze woont in Burkina Fasso. Minata is
langzamerhand steeds slechter gaan zien, totdat ze in de derde klas
van de lagere school helemaal blind was. Ze is toen van school
gegaan. Minata's vader is overleden toen zij nog een klein meisje was.
Ze heeft vier broers. Minata zocht hulp bij een lokale organisatie om
een vak te leren. Daar werd ze verwezen naar een organisatie die
onderwijs biedt aan blinde en slechtziende kinderen, een
partnerorganisatie van het Liliane Fonds. Deze laatste bracht een
bezoek aan huis en zag daar dat Minata het eten klaarmaakte voor
het hele gezin. Ze was dus behoorlijk zelfstandig. Ze had alleen geen
opleiding genoten. Daar wordt nu voor gezorgd. Minata is intern op
school, zoals alle kinderen. Binnen de kortste keren behoort ze bij de
betere leerlingen.
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Ze haalt haar lagere schooldiploma en kan verder leren. Ze heeft nu
een toekomst die er anders uitziet dan alleen thuis koken. Dat doet ze
trouwens nog met veel plezier in de schoolvakanties.
Het collectegeld kan ook overgemaakt
worden op rekeningnummer NL33 RABO
0156 8035 50 ten name van het college van
kerkrentmeesters met vermelding van
‘collectebijdrage 31 juli 2022’ of door middel
van de hierbij afgebeelde QR-code (€ 2,50).
De helft van de bijdrage is dan voor de
instandhouding van de Stiftsgemeente en de
andere helft voor het Liliane Fonds.
DE AFSLUITING
Slotlied Lied 969: 1, 2, 3 en 4 (staande)
In Christus is noch west noch oost
Zegen
v: ………………

De collecte is bij de uitgang in de hal van de kerk
Koffie drinken
Na afloop van deze dienst is iedereen van harte welkom om
gezamenlijk koffie, thee of limonade te komen drinken in de
Stiftsschool.
Zondag 7 augustus 2022 is dominee R. Kloosterziel de voorganger
tijdens de dienst in de Stiftskerk. De diaconale collecte is dan bestemd
voor het Plaatselijk Diaconaat.
Expositie ‘Amalia - De metamorfose van een
kroonprinses tot koningin’
De expositie is vrij toegankelijk en zal tot en met
eind augustus in de Stiftswijzer te bewonderen
zijn. De Stiftswijzer is dagelijks geopend van
09.00-18.00 uur.

