
         
 

  

Zullen we het weer goed maken? 
Muziek vooraf   
Woord van welkom  
Lied 288 – Goedemorgen, welkom 
allemaal!  
bemoediging en groet   
lied: Opwekking 767 - Familie  
Waar gaat het vandaag over?  
Lied: Sorry zeggen  
We lezen een prentenboek  
Gebed om het licht van de Heilige 
Geest  
Evangelische liedbundel nr. 398: 1, 3, 
5 ‘Handen heb je om te geven…’  
Bijbeltekst: Genesis 32: 4-8 en 
Genesis 33: 1-11  
Lied: “licht en vrij”  
Jij bent jij en ik ben ik. 
Van buiten zo verschillend. 
Van binnen zijn we allebei 
echt en mooi en licht en vrij.  
Bijbeluitleg voor vandaag  
Lied: Elly en Rikkert ‘omdat wij 
kind’ren van de Vader zijn’  
Gebeden   
Collecte-aankondiging  
Slotlied: Ga nu heen in vrede  
Zegen 
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Bloemengroet 
 
 

       

Orde van dienst 
 
 

       

  Welkom in de Andrieskerk 

Onze bloemen gaan deze zondag met een  
hartelijke groet van de gemeente naar  
Dhr. G. C. N. Schiebroek, 
 Burg. Jhr. V.d. Boschstraat 39: 
Het wegbrengen is geregeld. 

 
Voorganger::   Ds. Mendie Hofma 
Ouderling:       Alexandra Lourens 
Diaken :           Martien Nieuwhof 
Muziek :           Jan Willem Maurits 
Koster : :          Jelle Geers 
Beamer :          Gert van Reenen                                            
                           
Nevendiensten  :   
Onderbouw :  Blijft in de kerk 
Bovenbouw :  Blijft in de kerk                          
Oppasdienst : Corrie Cornelisse en 
                         Anne Ruth Pekkeriet 
 
                         

 
 
 
 
 
                         
 
 
 
              
              
 

Omzien naar elkaar 

1e  collecte : Najaarszending KIA 
Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok 
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. 
De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka 
biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn 
als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit 
uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse 
collega's opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en 
samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische 
onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, 
politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. 
2e  collecte : Kinder- en tienernevendienst 
                                                         

 

 

Zie ZB vorige week. 
 
 

o.v.v. Diaconie 6 november 
t.n.v. Diaconie PG Amerongen 
NL63 RABO 0158 7841 38 

Activiteiten  

 

o.v.v. Kerk 6 november 
t.n.v. PG Amerongen 
NL58 RABO 0302 1026 98 
 

 

Wij  nodigen u van harte uit voor de gemeenteavond van 17 november 
a.s. om 20.00 uur in de Ark. 
We bespreken deze avond de begrotingen van de Diaconie en de 
Kerkrentmeesters voor 2023 en zoals in het voorjaar aangegeven 
praten we u bij over de status van de toekomstplannen van De Ark. 
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. 
 
De week van 7 t/m 13 november is de Week van de Mantelzorg. 
Wij willen daar in de kerk op zondag 6 november aandacht aan schenken. 
Er staan dan rozen voor in de kerk. 
Als u iemand weet die een roos verdient, neem er dan een mee. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen en wilt u  
toch een roos laten bezorgen? 
Bel dan naar Toos de Boer ( 06 25268629 )  
 
Excursie naar de voedselbank 
Op vrijdag 11 november wordt het feest van St. Maarten gevierd . In het licht 
van dit feest van het delen organiseert de commissie ‘Andries door de week’ 
op zaterdagmorgen 12 november een excursie naar de Voedselbank in 
Doorn.  
We vertrekken om 9:30 uur vanaf de Hof en worden om 10.00 uur hartelijk 
ontvangen in Doorn. 
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar René  
Cornelisse, lourens.cornelisse@planet.nl of even te bellen 0648229585. 
We hopen op een grote opkomst! 
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