Remonstranten Den Haag
Orde van dienst voor 14 oktober 2018
voorgangers: Ds Antje van der Hoek i.s.m. gastspreker: Fatima Akchar
Organist: Hans Jacobi. Welkom: Wim Uittenbogaard

De kracht van ontmoeting

De Ontmoeting, Wil Willems

Voorbereiding Orgelspel/ Welkom en aansteken van de kaars
Aanroeping en inkeer
We zingen (staande): ”De vreugde voert ons naar dit huis” (Lied 280)

Votum en groet

Inleidende lezing
Gebed van inkeer
Acclamatie - we zingen: “Adem van God, vernieuw ons bestaan" - Lied
368g, voorzanger 1x, gemeente 2x)

Gesprek met de kinderen, aansteken kaars en kinderlied
"Ik zal er zijn voor jou" (1e couplet 2x)

Woord
Lezingen uit Bijbel, Gen. 1:26-27 en Lk. 10: 25-37 en Koran, Soera Al- Ichlaas
(de toewijding), 112 en Soera Al- 'Asr (de namiddag), 103
Tussendoor zingen we: 'Van ver, van oudsher aangereikt (Lied 326)
De kracht van ontmoeting: Ds Antje van der Hoek
Korte stilte/orgelspel
De kracht van ontmoeting: Fatima Akchar
Korte stilte/orgelspel

Bidden en geven
Tijdens de voorbeden zingen we “Heer, hoor ons bidden, laat komen uw
rijk" (Lied 368 j); het Stil gebed wordt beantwoord met: “Heer, verhoor mijn
gebed, laat mijn roepen U bereiken” (Lied 367 j). We besluiten de gebeden met
een gezamenlijk gezongen Onze Vader (Lied 369c)

Mededelingen en collecte ten bate van de kwartaaldoel "St Vrienden van de
Yayasan (Stichting) Pa van der Steur" (kindertehuis Indonesie) en de
remonstrantse gemeente Den Haag.
Sluiting
We zingen (staande): “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Lied 416)
Uitzending en zegenbede/Gezongen Amen

Welkom bij de koffie/ thee!

Fatima Akchar is geboren in Marokko en op driejarige leeftijd in 1987 naar Den Haag
verhuisd. Daar ervoer zij hoe het is om op te groeien met verschillende culturen om haar
heen, met de daarbij behorende uitdagingen, verwachtingen en voordelen. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in een sterk ontwikkelde bi-culturele identiteit en een visie op een
verrijkende toekomst. Eén van haar rolmodellen, Martin Luther King jr. zei eens: “Those
who love peace must learn to organize as effectively as those who love war.” Dit heeft haar
ertoe gebracht om haar organisatievermogen, praktijkkennis en expertise in 2014 in te
zetten ten behoeve van haar burgerinitiatief United Lights, waar het Rolmodellen Bureau
uit is voortgevloeid. Dit is een platform om rolmodellen uit de 21e eeuw zichtbaar en
vindbaar te maken en een podium te bieden waarmee hun invloed wordt versterkt. Zie
ook:http://www.unitedlights.nl/overunitedlights
en
http://rolmodellenbureau.nl/fatimaakchar.

Agenda:
di. 16/10 20.00u Debatcafe olv Johan Goud met Marjoleine de Vos.
za. 20/10 10.30u muziekcursus olv Hans Jacobi.
zo. 21/10 10.30u dienst olv Ds Reinhold Philipp.

