
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 januri 2023 
  
 

Bericht van verbondenheid met de Protestantse gemeente Appelscha  

Collecten  
 
1e collecte: 
Diaconie:Protestantse kerk,  
                  kinderen en jongeren 
 
 (op reknr. Diaconie, (op reknr. NL62 RABO 0149 
0647 56 t.n.v. Diaconie PG Appelscha. Bij 
omschrijving: doel/bestemming van de collecte of gift 
vermelden). 
 
2e collecte: 
Vorming en Toerusting 
 ( op reknr. Kerkrentmeesters: NL 71 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:            9.30 uur  
Voorganger:                  da. Tj.Braam uit Wittelte 
Ouderling:                     mw. G.de Boer 
Diaken :                        mw. J.Lonsain 
Organist/pianist:           dhr. B.Bos 
Lector:                          dhr. H.Wierenga 
Bloemendienst:            mw. W.Bruijnzeels 
Beamerteam:               mw. H.Klein / mw. T.Profijt 
 
Koster:                         mw. P.Oosterloo en 
                                     mw. W. van Nieuwenhoven 
 
Intochtslied: lied 96a : 1,2,3,4   
 
Lezingen:     1e Psalm 37: 1 t/m 11 
                    2e Mattheus 5: 1 t/m 12   

U kunt de dienst via internet volgen, dat kan dan via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2233-
Protestantse-Gemeente-Appelscha 
 
de liturgie van deze  diensten  zijn  te vinden aan het 
eind van dit Bericht van Verbondenheid. 
      
Komende diensten: 
 
5 februari 10.00 uur belevingsdienst / 
bloemenzondag   Voorganger; Ds. W. Baas 
 
                                                      
 
 

Bloemengroet   
 
De bloemen gaan met een warme groet van ons allen  
naar:   
 
●  mevr. J.Marissen – Koekoek   Oldenhof 45 (wijk 2 ) 
                        
 
   

                                                    

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

             



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

  

 
 Van de diaconie, 
Ook dit jaar doet de diaconie weer mee aan de 
paasgroeten actie voor gevangenen in Nederland van 
de Protestante Kerk Nederland. 
U kunt na de dienst een kaart meenemen de  uitleg 
staat achterop de kaart. 
Inleveren kan tot zondag 26 februari in de kerk of bij :  
Adri Moes  Steegde 41 Appelscha. 
De kaarten worden terug gestuurd naar de  
Protestante Kerk. 
Zij zorgen voor de verspreiding naar de 
gedetineerden. 
Doet U ook mee? 

 

         

SAMEN ZINGEND DE ZONDAG VIEREN 

 

De COMMISSIE VORMING & TOERUSTING 
organiseert de komende maanden op enkele 
zondagmiddagen zangdiensten. 

 

Zondag 5 februari om 16.00 uur 

Jan Smit en Annette Couprie  

samen op de klavieren. 

 

Zondag 26 maart om 16.00 uur  

Samen zingen met Arian van der Mark 

 

Plaats van handeling: 

 

  Na afloop is er een collecte. 

  
 
 
                        
 
 
 
 

 
          
Zondag 5 februari is de bloemenzondag. 

Graag ontvangen we namen en adressen van u  
die 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 
naaste 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. 

De namen met adressen kunt u doorgeven aan: 
 
Jo Lonsain telnr. 062892434 0e-mai: 
jolonsain@gmail.com    
                                        
                                                                                         
Anke Groen telnr. 431139  e-mail: 
 koen-groen@hetnet.nl 
     

                                                   
                                                                                                               
 



 
 

 

 

Liturgie  zondag 29 januari 2023 
 

Welk     mededelingen, aansteken van de liturgiekaars 

Intoci   intochtslied  (zo mogelijk staande) lied 96a : 1,2,3,4   

Stil g    Gebed 

Bemo   Bemoediging en groet 

Drem    Drempelgebed 

Zinge    lied 314 : 1,2,3,  Here Jezus om uw woord…. 

Kyrië   Kyriegebed, als ik zegt: zo bidden we samen: zingen 

 

 

Gloria   Gloria lied / loflied (evt. staande) lied:305 : 1,2,3   

Gebe    Gebed voor het openen van de Bijbel 

Sc    Schriftlezing: Psalm 37 : 1 t/m 11  door lector 

Zinge   lied  904 : 1,2,3  Beveel gerust uw wegen….. 
 

S      Schriftlezing: Mattheus 5 ; 1 t/m 12 door lector 

Zinge   Zingen  lied van Marijke de Bruijne op de melodie 
van li    Lied  146a  

    Die vrede willen stichten  
en we    en wegbereiders zijn, 

     betrekkingen herstellen,  
geze      gezegenden  zijn zij,  
die br    die bruggen willen bouwen  

      waar afgronden bestaan  
en kl      en kloven helpen dichten  
gezeg    gezegend zij hun naam. 

Die hulp en bijstand bieden 
waar mensen zelf nog niet 
de weg terug hervinden, 
gezegend zij hun ziel. 
Die woorden willen spreken 
die ongezegd nog zijn 
om starheid te doorbreken 
Gezegenden zijn zij. 

 

 
Die steeds opnieuw proberen 
om mensen tot elkaar 
en tot zichzelf te brengen, 
gezegend zij hun naam. 
Is dan de weg geopend, 
komt vrede naderbij, 

vervol   vervolgen zij hun weg weer, 
gezeg   gezegenden zijn zij. 

Overd  overdenking  

Muzie  muziek  (bv. orgelspel) 

   zingen: lied 834 : 1,2,3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

Gebe   gebeden  

Colle    collecte 

Slotl      slotlied(zo mogelijk staande) lied: 362 : 1,2,3   
 
Wegzending en zegen, door de gemeente beantwoord 
met gezongen 3x Amen 


