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Quinquagesima (Esto Mihi; wees voor mij een rots)
Heilig Avondmaal & Cantorij

“Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U zult mijn gids zijn, mij
leiden tot eer van uw naam” (Psalm 31:3b, 4b)
Zondagslied: ‘Wat Goed doet, dat is welgedaan’ (Lied 909)
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: Ds. Gerrit van de Kamp
Dienstdoende ambtsdrager: Cees Muusse
Organist: Chris de Graaf
Koster: Addie Ritter
Bloemen: Truus van Leeuwen
Voorganger
Ds. Gerrit van de Kamp, emeritus predikant van de Protestantse wijkgemeente Vierhoven, is vaker bij
ons voorgegaan. Hij zal met ons de maaltijd van Heer vieren.
Extra collecte
In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in
de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil
Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door
onderwijs. Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als
ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan
beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet
verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.
Sadhana wil:
 op 75 scholen kinderclubs oprichten
 in 75 dorpen kinderrechtencomité’s oprichten
 bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen
 ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan
 75 scholen in actie krijgen in de kinderrechtenweek (14-20 nov. 2017)
 285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes
Koffieochtend
Maandag 4 maart is er weer een koffieochtend. Wanneer u niet zo mobiel bent, kunt u de
avond ervoor bellen met Hanny van der Horst, tel. (015) 261 60 66 of Lies Bakker,
tel.(015) 256 61 45, zodat u opgehaald kunt worden.

