22 okt 2022

Liturgie 23 oktober
Voorganger: Ds. J. J. de Lange
Organist: Anne de Vries
Welkom & Mededelingen
Aanvangslied: Ps. 138: 1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: Gez. 449: 1, 2 en 3
Genadeverkondiging:
1 Joh. 1: 5 - 2: 2
Loflied: Lied 903: 1 en 6
Gebed
Schriftlezing: Psalm 51
Zingen: Lied 834
Schriftlezing: Lucas 18: 9-14
Verkondiging

Zingen: Leid 991: 1, 2, 7 en 8
Aandacht voor zendingsproject Brazilié

Efkes Byprate
Collecte
Zondag 23 oktober 2022 Het diaconie deel van de collecte is deze zondag bestemd
voor Indonesië.
Overige doelen eigen kerk en
eigen jeugd.
COLLECTE KERK IN ACTIE:

Een beter inkomen voor
Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland
Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen
rondkomen. Met steun van
Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te
ondernemen en coöperaties
op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan
het bedrijven van landbouw.
Door de coöperaties raken
boeren minder afhankelijk van
tussenhandelaren en krijgen
ze een hogere prijs voor hun
producten. Het project is zo
succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

Pastorale mededelingen
Moment van gedachtenis:
Mv. Trijntje TjeerdsmaBekkema
Zingen: Lied 416
Dankzegging en voorbeden
Collecte
SlotLied: Lied 1014: 1, 2, 3 en
5
Zegenbede
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De tekst van…
Kerkelijk werker Johanna
Bloem
Psalm 32:10 “Een slecht mens
heeft veel leed te verduren,
maar wie op de HEER vertrouwd
wordt met liefde omringd”.
Jezus zegt dat Hij de overwinnaar is en dat Hij op Goede Vrijdag ons geloof volmaakt heeft.
En dit is zo belangrijk om te weten. Als we op dit moment naar
de wereld kijken kunnen we
snel alle moed verliezen en
somber worden. Het uitzicht of
de toekomst in deze gebroken
wereld is niet prettig, soms zelfs
beangstigend.
Maar we mogen juist dan beseffen dat God ons nooit loslaat en
wij bij Hem rust kunnen vinden.
Dat er niets op deze wereld is
wat ons kan scheiden van zijn
ongelofelijke liefde.
Ps 32:3
Gij zijt, o Heer, mijn
schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften
staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan
mijn zij,
omringt met liedren van bevrijding mij !
Gij zult mij voortaan door uw
trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van
vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt
voor mij ruim baan.

Gemeenteavond

Gemeenteavond
Maandagavond 24 oktober 2022
- 19:45 uur
zaal achter Andreastsjerke

Agenda
1. Opening 'leven uit de Bron,
ook als het om financiën gaat'
2. Energie: warm of koud in de
kerk
3. Geluid en beamer
4. Toekomst van collectebonnen
5. Begroting kerk 2023
6. Begroting diaconie 2023
7. Introductie van stuurgroep
gebouwen
8. Rondvraag
9. Sluiting

De gemeenteavond wordt gehouden in de achterste zaal
Andreastsjerke. Het geluid van
de vergadering is rechtstreeks te
volgen via de livestream (dus
alleen geluid, geen beeld).
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Open dag pastorie
Zaterdag 22 okt 2022
Het is bijna zover dat ds. Jacolien
en Joke gaan verhuizen naar de
geheel gerenoveerde pastorie. We
zijn blij en dankbaar de pastorie
aan de gemeente te kunnen tonen. Ieder is van harte welkom op
de open dag, zaterdag 22 oktober
van 10:00 tot 13:00 uur.
De ingang is via de tent die dan
staat opgesteld bij de voordeur. U
krijgt dan een hoesje over uw
schoenen en kunt naar binnen.
Er is een vaste route door de woning, met onderweg nog een verrassing. Aan het einde van de
route in de bijkeuken staan de
koffie en thee voor u klaar.

