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Psalm 34: 9 

Proef en geniet de         
goedheid van de Heer, gelukkig 
de mens die bij hem schuilt.  

Komende zondag mogen we na 
vele maanden weer avondmaal 
vieren. Heel fijn hoe de diaco-
nie, met de coronamaatregelen 
in acht nemend, dit samen met 
ds. Osinga heeft opgepakt. Dat 
de maaltijd van de Heer gevierd 
mag worden; eten en drinken 
om te gedenken en om ons ver-
bonden te voelen. Het is niet 
zomaar een hapje brood en een 
slok wijn. Het is proeven. Proe-
ven doe je met je volle bewust-
zijn. Proeven is een ervaring. En 
als je dan kunt genieten, is het 
feest. De Heer wil ons laten ge-
nieten van en door deze maal-
tijd. Ons deelnemen aan deze 
maaltijd laat zien dat we graag 
aan tafel komen, dat we geluk-
kig zijn dat we bij Hem mogen 
schuilen. Voor nu en in de   
eeuwigheid.  Proef en geniet 
komende zondag.  Graag nodigen wij u uit voor 

een lezing op woensdag 30 
september in de Andreas- 
tsjerke. Ds.Oscar Lohuis zal 
spreken over het thema: De 
verhouding tussen Israël 
en de Kerk. De avond wordt 
georganiseerd door onze 
werkgroep Kerk en Israël in 
samenwerking met Christenen 
voor Israël. 

Orgelspel                  
Welkom                                       
Aanvangspsalm: ‘Hoe lieflijk, 
hoe goed is mij, Heer’ - Psalm 
84: 1 (staande)             
Bemoediging, drempelgebed en 
groet       
Zingen: Psalm 84: 6     
Kyriegebed, waarop als ant-
woord als gezongen loflied:  
‘Alle eer en alle glorie’ – Lied 30   
Gebed         
Lezen (1): Handelingen 2: 43-
47 en 4: 36-37      
Verkondiging (1)     
Zingen: ‘Kom laat ons deze dag’ 
– Lied 672: 3 en 4    
Lezen (2): Handelingen 5: 1-11         
Verkondiging (2)     
Zingen: ‘Kom laat ons deze dag’ 
– Lied 672: 5 en 6   
Dankgebed en voorbeden            
Wij belijden ons christelijk     
geloof via de ‘Apostolische    
Geloofsbelijdenis’ (340b)          
Zingen: ‘Als wij weer het brood 
gaan breken’ – Lied 387: 1   
Lezen en zingen van het Tafel-
gebed (403d)     
Bidden: onze Vader   
Viering van de maaltijd    
Dankgebed       
Zingen: ‘Kom laat ons deze dag’ 
– Lied 67      
Inzameling van de gaven    
Slotlied: ‘Laat de woorden die 
we hoorden’ - Lied 422  
Heenzending en zegen          
Uitleidend orgelspel 

En de 
win-
naars 
zijn: 
Hindrik 
en 
Rennie 
Visser! 
Samen met nog een hele groep 
hadden zij de juiste inzending: 
Mienskipssin. Afgelopen don-
derdag mocht Roel een naam 
trekken uit een bak met lootjes 
waarop ieders naam gezet was. 
Een ieder hartelijk dank voor 
het meedoen. We zien terug op 
een geslaagd weekend.   

 

Door de Corona werkgroep is 
in samenwerking met de dia-
conie nagedacht over hoe we 
het avondmaal morgen veilig 
kunnen vieren. We drinken 
niet uit dezelfde beker en we 
blijven op onze plaats zitten. 
Denkt u er om dat er steeds 
een bank vrij blijft tussen 
de banken waar gemeente-
leden op zitten? Zo kunnen 
de diakenen u op een veilige 
manier bedienen. 
Denkt u ook aan maatregelen 
die steeds gelden: 
- afstand van 1,5 meter bewa-
ren (ook bij het binnenkomen 
en uitgaan van de kerk)  
- ontsmetten van handen bij 
binnenkomst 
- op aanwijzen van de coördi-
natoren naar uw zitplaats gaan 
en wachten op signaal om de 
kerkzaal te verlaten 
- jassen en paraplu’s meene-
men in de kerkzaal 
- we mogen ingetogen zingen 

Avondmaal  a.s. zondag 

Er was een groots opgezet spellen-
circuit, waar de jongere jeugd veel 
plezier aan beleefde. Daarna was er 
een barbecue achter de kerk. Hier 
waren meer dan 100 jongeren aan-
wezig. Janco de Vries zorgde voor 
de muzikale omlijsting. De jeugdlei-
ding is dankbaar en blij dat er zo-
veel jeugd gekomen is.  

Een groot succes was de start van 
het jeugdseizoen afgelopen zater-
dag. Een grote groep van rond de 80 
kinderen stond om drie uur         
‘s middags voor de kerk klaar om 
mee te doen aan het spellencircuit 
van het jeugdwerk in Tytsjerkstera-
diel. Dit werd georganiseerd op het 
terrein van Glinstra State.  

Volgende week is het weer ber-
netsjerke! 

Wijkteams         
De vacature voor diaken in de 
wijkteams die ontstaan is door 
de overstap van Rienk Sibma 
naar de kerkrentmeesters, is 
als volgt verdeeld: wijk 1: Jan 
Gerrit Kloosterman, wijk 9: Lien 
Koornstra-Wolters en wijk 15: 
Eelke Hoekstra. 


