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Geloof, hoop en liefde.  
Ze horen bij elkaar.   
Geloof, hoop en liefde.  
Ze maken dingen waar,  
Want kun je niet meer hopen en geloof je ook niet 
meer.  
Dan brengt de ware liefde toch mooie dingen weer. 
  
Geloof is niet zien  
en toch vertrouwen  
Hoop is vol verlangen  
de hoeksteen waarop je kunt bouwen  
  
Liefde is geven  
en betekent verdragen  
Geloof, hoop en liefde, de drie-eenheid  
waardevol tot in lengte van dagen 
  
Hoop, geloof en liefde zijn de zaken waar het eigenlijk 

om gaat  
Zonder anker nooit een haven  
Zonder kruis geen overtuiging  
Zonder hart geen warm verlangen  
Naar geborgenheid en liefde  
Naar een steun en toeverlaat  
Hoop, geloof en liefde, 't lijkt eenvoudig inderdaad. 

                                          Robert Long 

 

 
 De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…. Marie-Jose de Gier voor vele jaren ‘’ Vorming en 

Toerusting’’ en naar de Fam. de Paauw als 
bemoediging. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
COLLECTE WERELD DIACONAAT 

IK KAN NAAR SCHOOL: Kinderen, tieners en enkele 
jongvolwassenen in de schaduw van een boom. Het is 

een gewone basisschoolklas in Zuid-Sudan. Het land is 

sinds 2011 zelfstandig, maar de jarenlange oorlog 
heeft diepe sporen nagelaten. Alles moet opnieuw 

worden opgebouwd: huizen, landbouw en 
infrastructuur, gezondheidszorg. En ook het onderwijs.  

Onderwijs  

De Episcopale Kerk werkt hard aan de wederopbouw 
van het onderwijs. Er moeten nieuwe schoolgebouwen 

komen, met schoolbanken en lesmaterialen. En de 
kwaliteit van het onderwijs vraagt veel aandacht. Veel 

leraren zijn onvoldoende opgeleid, maar dankzij de 
Episcopale Kerk worden zij bijgeschoold.  

Meisjes naar school  

De kerk wil bovendien meer meisjes stimuleren om 
naar school te gaan. Bijvoorbeeld door de kosten voor 

onderwijs te minimaliseren en een schone school aan 
te bieden. Dat is zeker belangrijk voor de meisjes, 

tijdens hun menstruatie. Veel meisjes blijven thuis als 

ze ongesteld zijn, en maken daarom zelfs hun 
opleiding niet af. De kerk gaat met ouders daarover in 

gesprek, en voorziet in maandverband en hygiënische 
toiletruimtes.  

Help mee!  

Kerk in Actie steunt dit veelzijdige werk van de 
Episcopale Kerk en andere partnerorganisaties in Zuid-

Sudan van harte, zodat het land opgebouwd kan 
worden en kinderen een goede toekomst tegemoet 

gaan. Helpt u mee?   
 

Koster 
29-09 t/m 12-10 dhr. C. Hesse 
 

Kerkdienst zondag 7 oktober 
10.00 uur ds. A. D. Noordam 

 


