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Bericht van verbondenheid met de Protestantse gemeente Appelscha  

Collecten 
 
1e collecte:  Diaconie 
        Missionair werk    
op reknr. Diaconie 
NL62 RABO 0149 0647 56 t.n.v. Diaconie PG 
Appelscha. Bij omschrijving: doel/bestemming van de 
collecte of gift vermelden) 
 
2e collecte:  Kerkbeheer 
(op reknr. Kerkrentmeesters: NL71 RABO 
0303503920 t.n.v. CVK Prot.Gem.Appelscha) 
  
U kunt ook aan de collectes geven door deze QR 
code te scannen  

        

of via deze betaallink: 
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.p

knappelscha 

       

Kerkdienst 
 
Aanvang dienst:  09.30 uur 
Voorganger:   Dhr. C. van Rijn, Sneek   
ouderling:   J. Hofsteenge 
diaken:   mw. J. Tjallingii 
organist:  W. Boer 
lector:    F. van den Berg 
kindernevendienst:  mw. L. Kroondijk  
kosters:  mw. P. Oosterloo 

mw. W. van Nieuwenhoven 
bloemendienst:  mw. R. Pit 
beamerteam:   A. van der Zwaag  
 
Bijbellezing:   1e    Jesaja 25 : 6 t/m 9 
                               2e   Matteüs 8 : 1 t m  13   
 
Intochtslied:  Psalm 23c : 1.2.3.4.5. 
   Mijn God, mijn herder, zorgt  
                                     voor mij...   
 
U kunt de dienst via internet volgen, dan kan dat via 
de link  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2233-
Protestantse-Gemeente-Appelscha 
 
De liturgie van de dienst is te vinden aan het eind 
van dit Bericht van Verbondenheid. 
 
 
 
 
Komende eredienst: 
 
*  Zondag 29 januari  a.s.  Aanvang 09.30 uur 
    Voorganger da. T. Braam uit Wittelte    
 
 
 
 

 
Mededeling van de Diaconie, 
 
Met ingang van 5 februari  a.s. wordende collectes 
weer in de dienst gehouden. 

             



  
 

  
  

 

      

 

 

   
 
  Activiteit Vorming & Toerusting 
 
 
 Vrijdagavond 27 januari  a.s.  
 Het Anker te Oosterwolde   
 Aanvang 20.15 uur 
 Concert studentenkoor Gica 
 
 U bent van harte welkom ! 
 
 

 Zondag 5 februari a,s. is de bloemenzondag. 
 
We geven u de gelegenheid om alvast na te denken 
wie we kunnen verrassen met een bloemetje. 
 
In het kader van omzien naar elkaar en dat wij als 
kerkelijke gemeenschap graag midden in het dorp 
willen staan, willen we die mensen in het dorp en in de 
naast gelegen dorpen een bloemetje aanbieden die 
het de afgelopen tijd moeilijk hebben gehad. 
Het gaat dan hoofdzakelijk om dorpsgenoten die geen 
lid zijn van onze kerkgemeenschap. 
 
U kunt de namen tot en met donderdag 1 februari 
doorgeven aan de onderstaande adressen: 

Jo Lonsain telnr. 0628924340                                      
e-mail: jolonsain@gmail.com  
 
Anke Groen telnr. 431139   
e-mail: koengroen@hetnet.nl 
 
 

      
  

Bloemengroet 
De bloemen gaan met een warme groet van ons   
allen naar 
  
 mw. R. Tol- Goettsch, Vaart ZZ 21 (wijk 3) 

 
 dhr. K. Dijkstra en mw. R. Dijkstra-Dijkstra,  

Drentseweg 6a  (wijk 5) 
        

      

  
  Vakantie ds. Baas   
 
      Af en toe word ik gemaand om vrij te nemen.  
      Dat doe ik aan het begin van dit nieuwe jaar ook, 
      nl. van maandag 16 januari tot en met  
                  maandag  30 januari 
 



 
 
 
 

Liturgie  22 januari 2023 
Voorganger dhr. C. van Rijn, Sneek 

   

Welkom, mededelingen                                           

Aansteken van de kaarsen  

Intochtslied Psalm 23c : 1.2.3.4.5.                       
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij... 
 
Stilgebed 

Bemoediging en Vredegroet 

Drempelgebed 

Liedboek 568a : Ubi Caritas... 3x   

Moment met de kinderen .. 

    Kinderlied: Evangelische liedbundel 462: 1 en 2 

    Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
    Of je thuis bent, of buiten op straat 
    Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
    met de bel van je fiets op de maat 
   Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
   Doe je mee, want ook jij hoort erbij 
   Zing en fluit 
   Roep het uit 
   Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
   Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
   Of je bruin bent, of sproetig of blond 
   Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
   met je hand of je voet of je mond 
   Want een vrolijk geluid maakt je blij 
   Ben je ziek of gezond, kom erbij 
   Ook je stem 
   is van Hem 
   Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Kyriëgebed 

Leefregels 

Liedboek 281: 1.2.3.4.5. 
Wij zoeken hier Uw aangezicht.. 
 
Gebed bij de bijbel 
 
1ste schriftlezing Jesaja 25 : 6 t m 9.  
 
Liedboek 887 : 1.2.3. Wees stil en weet...  
 
2de schriftlezing Matteüs 8 : 1 t m  13.  

Liedboek 837 : 1.2. Iedereen zoekt U, jong en oud.. 

Overdenking 

Orgelspel 

Liedboek 418 : 1.2.3. God, schenk ons de kracht.... 

Gebeden , stilgebed en Onze Vader  

Aandacht voor de gaven 

Liedboek 416 : 1.2.3.4. Ga met God en Hij zal.. 

Heenzending en Zegen  

Orgelspel 

 

  
 

 

  

  
 


