
 

 

29 okt 2022 

Voorganger: Ds. J. J. de Lange 
Organist: Lummie Cordes 
 
Lied voor de dienst: Lied 362: 
 
Welkom & Mededelingen 
Zingen: Lied 1005: 1, 2 en 5 
Stil Gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: Ps 105: 1 en 3 
Gebed van toenadering 
Zingen: Opw. 488 
 
Dienst van de doop 
Zingen: Dyn heit en dyn mem 
ha dy winske 
Luisterlied: “Nog voordat je 
bestond” 
 
Dienst van de openbare ge-
loofsbelijdenis 
Zingen: Lied 340b 
 
Gebed  
Schriftlezing: Lucas 19: 1-10 
Zingen: “Waar je woont op de-
ze wereld” 
Preek 
Luisterlied: “De Rivier” 
 
Gebeden 
 
Mededelingen en aandacht 
voor de collecte 
 
Slotlied: Lied 913 
 
Zegen 
 
Beantwoord met lied: 415: 3 

Liturgie 30 oktober 

Nr.135 
Efkes Byprate  

 
 

En daar is het logo van de jeugd. Hoe mooi kan het zijn, alles wat de jeugd aangaat onder één naam, 
noemer. Voortaan hebben we jeugd IMPACT avonden. YESSSSS 
Het logo is het ontwerp van Femke Herder. Dankjewel Femke! 

Wat is de betekenis van het logo? 
Het lijkt een driehoekje ( ook wel een kerk) en dat staat als symbool voor de drie eenheid. 

Twee ineengeslagen handen, omdat je samen sterk staat en impact kunt maken. Of reikt God ons Zijn 
hand? 

De kleur oranje: de warmte vanuit de kerkgemeenschap. 
Wat is de betekenis van de naam? 

De volledige naam betekent INDRUK. We maken veel dingen mee in ons leven/  jeugdactiviteiten, 
die een geweldige IMPACT op ons heeft. 

Het laatste deel van het woord is PACT, dat VERBOND betekent. 
God sloot een verbond met Zijn volk en gaat ook met ons mee in het jeugdwerk. 

 
Snein (30-10) is der ber-
netsjerke, it is in koarte 

tsjinst. 
Lieding: Betty en Ans 

UITNODIGING VOOR ALLE 
JEUGD VAN VO 1 t/m 4 
Komen jullie woensdag 9 no-
vember a.s om half 8  in de 
soos bij de Andreaskerk? 
Deze avond wordt jullie uitge-
legd hoe en wat er voor jullie 
te doen is het komend sei-
zoen!  
Nieuwsgierig?   Kom naar de 
eerste IMPACT avond. 

(G)iest ek mei. 
Samen eten. Vrijdag 4 no-
vember is iedereen vanaf 
16.30 uur weer van harte wel-
kom in It Geahûs. Opgeven 
vòòr woensdag 2 november 
bij Eelke Hoekstra (0511-
521975 of via de 
mail e.hoekstragarijp@hotmail
.com) of Sjoukje Raap (0641 
470 901). 

Mededelingen 

Verhuisverlof ds. Jacolien 
 
Op 3 november is het dan zo-
ver: de verhuisdag! 
Joke en ik zij héél blij dat we 
in het dorp, en in de prachtige 
pastorie, komen wonen. 
Praktisch vraagt een verhui-
zing gewoon veel werk, 
daarom heb ik in overleg met 
het moderamen besloten om 
van 3 t/m 9 november ver-
huisverlof op te nemen. 
 
Alleen de avond-afspraken op 
7, 8 en 9 november blijven 
staan. Zie ook in het kerkblad.  

Collecte 

De collecte op zondag  30 ok-
tober 2022 is bestemd voor 
de diaconie, eigen kerk en ei-
gen jeugd.  
De diaconie gelden worden 
ingezet voor incidentele hulp-
aanvragen. 
Overige donatie mogelijkhe-
den voor de wekelijkse collec-
ten: 

• via bankoverschrijving 
naar bankrek. NL12 
RABO 0362 7777 05 van 
diaconie 

• via de collectebussen bij 
de Spar 

• via de Scipio App PKN 
Garyp 
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Open dag pastorie  
 

Wat was het fijn om zo veel mensen in de pastorie te verwelkomen en het vele werk van het bouw-
bedrijf, maar ook van de vele vrijwilligers, te tonen. De foto-serie van de verbouwing gaf zicht op het 
vele werk dat is verzet. Met dank aan de kerkrentmeesters, die e.e.a. goed georganiseerd hadden.  


