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VOORBEREIDING:
Welkom
allen gaan staan
Stilte
Groet en bemoediging

v:

De Eeuwige zij met u!

a:
Ook met u
zij de Eeuwige
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempeltekst (gebed uit Thailand)

Intochtslied 216 ‘ Dit is een morgen als ooit de eerste’
allen gaan zitten
Kyriegebed na ….daarom roepen wij: 301 k ( I = vrouwen, II= mannen )
Gloria psalm 107:1,20 ‘Gods goedheid houdt ons staande’

DE SCHRIFTEN:
Kinderen – Kinderlied

0-pen je oren

om te horen

open

je hart voor iedereen

1 Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt
en een mond om iets te zeggen wat een ander moed inspreekt.
Refrein
2 Voeten heb je om te lopen naar elk mens dat eenzaam is
en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is.
Refrein
3 Oren heb je om te horen naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven in zijn God die liefde is
Refrein
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Presentatie project ZWO
Schriftlezing Deuteronomium 15:1-11
Lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’
Schriftlezing Markus 10:17-31
Lied 311 bewerking van de Tien Woorden (10 geboden, Exodus 20:1-17)

Overweging
Orgelmuziek
Lied 718 ‘God die leven hebt gegeven’

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven 1 Kerk in Actie: infoachterzijde liturgie
2 Activiteiten van ‘Vorming en toerusting’.
Slotlied ‘Ga dan op weg’ melodie gezang 434/lied 868
1 Ga dan op weg
naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.
2 Ga dan op weg
om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood:
Wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
3 Ga dan op weg,
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg ‘t Visioen
liefde en warmte uitstralen.
Zegen
allen:

Welkom voor koffie, thee en limonade (kinderen) in de Werf!

Leven van visserij in Nepal
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het
moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een
voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar
chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat
heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop
vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten.
Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal)
helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten
door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN
ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over
watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en
over de verkoop van de vis.
UMN ondersteunt ook het uitzetten van (water)fiets- en
boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden.
Bovendien ondersteunt UMN hen ook bij het verbouwen van
groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is.
En ze trainen mensen om hun eigen geiten- of groentenbedrijf
op te zetten.
Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van
landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en
kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel
kopen.
Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u
werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk
van United Mission in Nepal. Doet u mee?
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Werelddiaconaat oktober.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nepalvisserij
Meer informatie UMN: www.umn.org.np

