
Zondag 31 juli 2022 

Voorganger:  Evert Jan Westera 

Organist     :  Wim Ruitenberg 



Orgelspel 

 

Welkom 

 

Bemoediging 

 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 

 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 

 v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

 g. en niet laat varen het werk van zijn handen 

 
v: Genade zij ons en vrede van God onze Vader en 
van Jezus   
    Christus, onze Heer door de Heilige Geest. 
a: Amen 

 

Lied (staande): Lied 302: 2 en 4 

 

[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan] 

 

Gebed voor de opening der Schriften 

 

Schriftlezing: Colossenzen  3,12-‐17 

 

Lied: 657: 1 en 2 

 

Schriftlezing: Lucas  12,13-‐21 
 

Lied: 843: 1,2,3 en 4 

 



Verkondiging 
 
Lied: 755: 1 en 2  
 

Gebeden: 

• Voorbeden  

• stil gebed  

• Onze Vader 
 

Mededelingen 

 

Lied (zo mogelijk staande): Psalm 33: 1, 4 en 7 

Zegen    

De gemeente zegt: Amen 

 

Orgelspel 

 

Inzameling der gaven in schalen bij de uitgang  

De collecte wordt gelijkelijk tussen Diaconie en kerk 

verdeeld 

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed 

kopen en vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse 

collecte doen. 

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal) 

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 

RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te 

Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten 

 

 
 
 



Stichting Run for Rio te Wassenaar schoolproject in Abuk 
Onder de vleugels van de Wassenaarse stichting, Stichting 

Run for Rio steunt deze stichting projecten voor de bouw 

van kleinschalige scholen langs de Nijl in Oeganda.  

 

De directeur van de Victory school in Kampala is gestart 

met de bouw van een school nabij zijn geboorte dorp Abuk 

tegen de grens van Soedan. Het is een erg arme streek en de 

nood is hoog.  Er zijn er 7 klassen voor 70% gebouwd en de 

financiële middelen raken op om verder de school af te 

bouwen. Vertegenwoordigers van Stichting Run voor Rio 

hebben de gemeenschap onlangs persoonlijk bezocht. De 

vrouwen in de gemeenschap hebben een dringend beroep op 

hun gedaan om te helpen. Een waterput met schoon 

drinkwater (eur 7.500,—) is het meest dringend. Daarna 

volgt de wens voor het afbouwen van de school. 

 
 

- Iedere woensdag: Ochtendgebed in de 
Kievietkerk, aanvang 10.00 uur. Ingang onder 
de toren. 

 


