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Woensdagmiddag werd onze 
kerkelijk werker mevr. Johan-
na Bloem -van der Schaaf   
opgeschrikt door het bericht 
dat haar vader in Talmahûs te 
Veenwouden plotseling is 
overleden. We wensen de   
familie Bloem-van der Schaaf 
Gods kracht en nabijheid toe 
in deze moeilijke dagen.  
         
Mocht u één dezer dagen drin-
gend pastorale hulp nodig 
hebben en is mevr. Johanna 
Bloem uw pastor, dan kunt u 
de wijkouderling of wijkcoördi-
nator   bellen, die ervoor kan 
zorgen dat er in pastoraat 
wordt voorzien. 

Fanôf snein 30 jannewaris is der 
wer kofjedrinken nei de tsjinst. 
We sitte yn de grutte seal    
fanwege de ferwaarming en 
om’t we dêr de tafels en       
stuollen maklik op 1,5 meter 
ôfstân hâlde kinne. By it       
ferpleatsen brûke we noch altyd 
in mûlkapke.  

 

Voorganger: ds. Jacolien de 
Lange              
Organist: Ineke Kooistra           

            
Welkom & Mededelingen     
Aanvangslied: Psalm 67: 1 - 
God zij ons gunstig en genadig     
Stil gebed      
Bemoediging en groet          
Lied van schuldbelijdenis, Lied 
859:1 en 2 – schuldig staan wij 
voor U, Heer            
Gebed van verootmoediging  
Gezongen Geloofsbelijdenis: 
Lied 939 – op U alleen, mijn 
licht mijn kracht     
Gebed om de Heilige Geest bij 
de opening van het Woord 
Schriftlezing, Genesis 11: 1-9 
Zingen, psalm 115: 1     
Schriftlezing, Handelingen 17: 
22-32             
Zingen, Lied 825: 5 en 8 – Ja, 
Hij is elk van ons nabij/God 
heeft zich naar ons toegewend    
Preek: Waar vertrouw je op?
Luisterlied: aan Uw voeten…
Pastorale mededelingen    
Dankgebed en voorbeden     
Inzameling van de gaven 
Slotlied, Psalm 150 – Loof God, 
loof Hem overall!                  
Zegen 

Het ademgebed 
 
Misschien zijn er 
vaste momenten 
op een dag wanneer jij bidt, 
zoals in de ochtend of de 
avond, voor en na het eten of 
tijdens een handeling zoals   
bijvoorbeeld was ophangen of 
tijdens een wandeling.  
Het kan helpen om gedurende 
de dag te bidden om zo steeds 
te beseffen dat je de dag      
samen met God mag leven. Dit 
kan ook door een ademgebed. 
Een ademgebed is een heel kort 
gebed dat in één adem kan 
worden uitgesproken en       
gedurende de dag kan worden 
herhaald. Dit kan bijvoorbeeld 
met de woorden: Wijs mij uw 
weg, o Heer of Heer, open mijn 
ogen en laat het mij zien. Zo 
kan je zelf ook een ademgebed 
maken. Een gebed dat de hele 
dag met je mee mag gaan.  

Liturgie 30 januari  Overlijden 

Snein is der wer bernetsjerke. 
Wy begjinne yn tsjerke. It    
ferhaal giet oer de torenbouw 
van Babel. Lieding: Anna Hou-
wink en Renske Jelsma. 

Collecte  

De collecte deze zondag is be-
stemd voor de diaconie 
(binnenlands diaconaat), eigen 
kerk en eigen jeugd. 

Elk jaar strijden jongerengroe-
pen uit heel Nederland voor de 
hoogste score bij Sirkelslag, 
een interactief bijbelspel van 
Jong Protestant, de jeugdwerk-
organisatie van de Protestantse 
Kerk. De groepen spelen het 
spel vanaf hun eigen locatie en 
staan online met elkaar in ver-
binding. Bij Sirkelslag staan  
altijd een bijbelverhaal en vaak 
ook diaconale thema's centraal. 
Jongeren gaan zo op een onge-
dwongen manier 
met geloofson-
derwerpen aan 
de slag. Voor 
kerken is       
Sirkelslag een 
mooie kans om 
hen betrokken te 
houden. 

Dit jaar willen we graag weer 
een start maken met het 
Groothuisbezoek. I.v.m. de 
nog geldende Coronamaatre-
gelen ziet het er iets ander uit 
dan voorgaande jaren. De   
bijeenkomsten worden niet bij 
een gastgezin, maar in één 
van de zalen in de Andreas- 
tsjerke gehouden. Het     
maximaal aantal deelnemers 
per bijeenkomst houden we 
tussen de 8-10 personen. 
 
Het thema van dit jaar is: 
Van U is de toekomst. 
In de eerste week van februari 
krijgen alle wijkbewoners 
een uitnodiging om mee te 
doen aan de gesprekken.  Dat 
kan zowel op een ochtend, een 
middag of avond. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij Corrie 
Bakker of het formulier in de 
blauwe brievenbus bij de    
Andreastsjerke doen. 
 
Kerkelijk werker Johanna 
Bloem heeft de leiding voor de 
wijken 1-2-3 en ds. Jacolien 
de Lange voor de wijken 4-5-
6. Een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met uw    
wijkpastor. U bent van harte 
welkom om mee te doen. 

 
De kerkenraad. 

Groothuisbezoek  


