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Welkom   
Zingen, aanvangslied, 212: 
1,2,4 ('Laten wij zingend')  
Korte inleiding op de dienst  
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Zingen psalm 84: 1 ('Hoe lief-
lijk')  
Smeekgebed  
Zang: 'Allein Gott in der Höh'sei 
Ehr' ; Frauenkirche in Dresden.  
Zondagsgebed  
Schriftlezing, Genesis 4: 19 - 26 
Zingen, lied 274: 1,2 ('Wij ko-
men hier tere ere van uw 
naam')  
Schriftlezing, Mattheüs 18: 21-
35  
Zingen, lied 274:3 ('Wij zingen 
samen van uw gloria')  
Prediking              
Zang: 'Geest van hierboven' 
Dienst der gebeden, afgesloten 
met het Onze Vader, zoals dat 
wekelijks gebeden wordt in 
Nijkleaster  
Aankondiging van de collecte  
Zingen, lied 423 (‘Nu wij uiteen-
gaan’) 
Zegen  
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Bij de diensten: 

De kerkenraad is blij dat we na 
1 september op een speciale 
manier weer kerkdiensten 
kunnen houden. 
Door de Corona werkgroep is 
uitgewerkt hoe we weer veilig 
bij elkaar kunnen komen tij-
dens de zondagse vieringen. 
Welke regels we daarbij hante-
ren kunt u lezen in het sep-
tembernummer van Tsjerke-
weagen. Voor de diensten van 
23 ( dr. J.H. Hamoen) en 30 
augustus (ds. J. Kroon) heb-
ben we besloten dat iedereen 
die graag bij een van de dien-
sten aanwezig wil zijn, van 
harte welkom is in de kerk.  

Aanwijzingen voor wie in de 
dienst komt: 
We gebruiken alleen de 
achteringang. 
Denkt u om de regels: handen 
desinfecteren, 1,5 meter af-
stand houden en u mag niet 
komen als u Corona gerela-
teerde klachten hebt. Jassen 
neemt u mee naar uw zit-
plaats. Er wordt u een plaats 
toegewezen door een van de 
coördinatoren. Er wordt geen 
collecte gehouden in de dienst. 
Collectebussen staan bij de 
uitgang.  

We hervatten na 1 september 
ook de bloemengroet weer. 
Het samen koffiedrinken na 
afloop van de dienst hopen we 
in een later stadium weer op 
te pakken. 

Van de kerkenraad  

Startzondag 

Uit de gemeente 

 

Dit jaar is er op 20 september 
weer de startzondag. Anders 
dan we gewend waren. Als com-
missie proberen we naast een 
kerkdienst, coronaproof een 
‘gezamenlijke en verbindende’ 
activiteit uit te zetten. Maar dat 
kan alleen als u zoveel mogelijk 
meedoet. We vragen u om iets 
van het goede leven te delen. 
Een stukje ‘levenskunst’. Waar 
geniet u van? Kunst, natuur, 
vrije tijd, werk, hobby, sport, 
muziek, etc… Laat het zien in 
uw eigen voortuin. In Tsjerke-
weagen volgt de lange uitleg 
over hoe, wat en wanneer. We 
hopen op veel aanmeldingen!  

Op maandagavond 24 augus-
tus bent u van harte welkom in 
de kerkzaal van de Andreas-
kerk. De aanwijzingen voor bij 
de diensten gelden ook voor 
deze avond. U kunt de ge-
meenteavond ook live volgen 
via de livestream: kerkdienst-
gemist.nl  U kunt deze bijeen-
komst niet, zoals de kerkdien-
sten, later nog bekijken. Er is 
tijdens de vergadering geen 
pauze met koffie en thee.  

Gemeenteavond  

Schaduw. In de bijbel komt het 
woord veelvuldig voor. Maar 
met meerdere betekenissen. 
Het meest toont het de be-
scherming, maar ook als uit-
drukking voor Gods aanwezig-
heid. Evenals het de verganke-
lijkheid symboliseert. In de bij-
bel komt de schaduw van vele 
voorwerpen: berg, hut, dak/
huis, wolk, rots, maar de mees-
te komt van de boom. En dat is 
niet vreemd, de boom heeft in 
het oude Oosten ook een be-
langrijke betekenis. De boom 
die schaduw geeft; die bewaart 
het leven.  

Vogels bouwden hun nesten 
tussen zijn takken. Onder de 
boom kregen dieren hun jon-
gen. En in de schaduw van de 
boom woonden veel volken. 
(Ezechiël 31: 6) 

Hoe staat het met jullie zonne-
bloemen? Tot 1 september mo-
gen jullie de hoogte (met foto) 
van de zonnebloemen doorge-
ven aan:      
Susie de Vries-Bouma         
sdevriesbouma@hotmail.com 

Om privacy redenen op de 
website geen persoonlijke be-
richten.  

Op mijn studeer-                 
kamer is het op dit             
moment 28 graden.           
Maar het schijnt voorlopig de 
laatste echt warme dag te wor-
den. De afgelopen tijd, was 
schaduw een aangenaam iets 
in de tuin. Vaak denk ik terug 
aan de reis in Israël, waar de 
hele groep in Kapernaum was. 
Het was er echt warm, maar 
met elkaar konden we heerlijk 
zitten onder de terebint. De 
foto is door mij zelf gemaakt.  

http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl

