
         
 

  

Muziek vooraf 
Welkom en mededelingen 
Aurelia steekt de kaarsen aan en leest 
gedichtje voor  
We zingen: Lied 477: 1, 4, 5 
Bemoediging en groet 
We zingen lied 475: 2, 3  
Gebed om ontferming 
Besloten met lied 463: 3, 5, 6. 
Glorialied: Lied 487  
Moment met de kinderen  
Kinderlied (Kerstprojectlied 
Gebed om het licht van Gods Heilige Geest 
Schriftlezing: Psalm 98 
We zingen: Psalm 98: 1, 2 
Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25 
We zingen: Lied 494 
Preek 
Muziek: In the bleak midwinter 
Hemelhoog 141 Kom, vier het feest met mij 
(melodie: Greensleeves) 
Dank- en voorbeden – Onze Vader 
collecte aankondigen 
De kinderen komen terug 
Slotlied: Lied 506: 1, 2 
Wegzending en zegen (met driemaal 
gezongen ‘amen’) 
We zingen: Ere zij God 
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Orde van dienst 
 
 

       

  Welkom in de Andrieskerk 

Onze bloemen gaan deze zondag met een  
hartelijke groet van de gemeente naar  
Fam. Blom,Vissersweg 9 te Elst. 
Wie wil de bloemen wegbrengen ?? 

 
Voorganger::   Ds. Mendie Hofma 
Ouderling:       Tom Fijan 
Diaken :           Jeannet Drost 
Muziek :           Ad Verhage 
                          Gerben van Beek 
Lector :             Nellie den Hartog 
Koster : :          Pieter Hein van de Stigchel 
Beamer :           Wilma Ruitenberg 
                           
                                     
Nevendiensten  :   
Onderbouw :  Meta Clarijs 
Bovenbouw :  Inge van de Berge   
Oppasdienst : Marjolein en Swen Berkhof  
 
 
 
                         
 
 
 
              
              
 
 
  
 
                          
                          
 
 
 

Omzien naar elkaar 

1e  collecte : Kinderen in de knel  
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de 
bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en 
jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende 
kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op 
onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in 
de kerk. Help mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren. 
2e  collecte : Werk van de kerk  
                                                        

 

 
Zie de  ‘ Klokkenluider ‘ 

o.v.v. Diaconie 25 december 
t.n.v. Diaconie PG Amerongen 
NL63 RABO 0158 7841 38 

Activiteiten  

o.v.v. Kerk 25 december 
t.n.v. PG Amerongen 
NL58 RABO 0302 1026 98 
 

 

Op Oudjaarsavond gaan we kort terugblikken. Ter voorbereiding kunt u alvast 
bedenken wat zich in uw leven en wereldwijd heeft voorgedaan, die afgelopen 
twaalf maanden. Dan staan we daar in de dienst bij stil.  
Ter geruststelling: u hoeft dat niet hardop te delen; het gaat er maar om dat u het 
zelf weer weet.... 
Graag tot de 31e! 
 
Kerstbrunch op tweede kerstdag 26 december 
Waar: de Ark Imminkstraat  
 
Pubquiz 20 januari, 20:00 uur Andrieskerk  
Op vrijdagavond 20 januari 2023 wordt in de Andries weer een pubquiz 
georganiseerd. 
Om het nieuwe kalenderjaar goed te starten doen we dit onder het genot van een 
(nieuwjaars)borrel. 
Er heeft zich al een aantal teams opgegeven maar nog niet zoveel als we 
voorgaande jaren. 
 
Opgeven graag z.s.m. met teamnaam, contactpersoon, e-mailadres bij Rene 
Cornelisse: lourens.cornelisse@planet.nl of via deze app. 
 
Als individu opgeven kan ook, dan word je toegevoegd aan een team met minder 
dan 5 personen. 
 
Mis deze geweldige avond niet, we rekenen op een volle Andries! 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

Collecte bestemming  

 

 

Activiteiten  
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