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Jaargang 18 nummer 5
Dienst: 09.30 uur , Alexander kerk . Voorganger : Ds. J. Miedema.
Lector: Mw.R. Jorritsma. 2 Collecten : diaconie en kerk.

Zondag 30 december 2018
Organist: Dhr.P.vd Lugt.

Liturgie

De nabeschouwing van Kerst
Welkom, stilte en aanvangslied Psalm 68: 3 en 7
Votum en groet
Klein Gloria
Gebed
Zingen Lied 695
Bijbellezen Lucas 2, 21
Bijbellezen Johannes 1: 1-5
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus,
die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.2Het was in het
begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In
het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Zingen Lied 488 a
Verkondiging
Orgelmuziek
Zingen 475
Gebeden
Gaven
Zingen Lied 452
Zegen
Uit de gemeente:
Dhr. Heiny v.d. Meulen, Mr. Frenkelstrjitte 9, verblijft nog steeds in het MCL ziekenhuis vanwege
hartklachten. Zijn toestand is nog zorgelijk.
We wensen alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

Bloemengroet. Dhr. S. vd Werff, Aldewei 8.

Bezorger .Mw.T. Boersma.

Oudejaarsdienst.
31 december Om 19.30 uur in de Alexanderkerk. Voorganger is Pastor G. van der Galiën . Lector Mw. H.
de Boer en de organist is Dhr. J. vd Woude. De Collecte is voor de kerk.
Liturgie– Oudejaarsavond.

Welkom ; Votum en Groet ; Lied 103c: 1,2,3 ; Gebed ; Lied 103c: 4,5 ; Schriftlezing Psalm 90: 16 en 10-17 ;
Lied 413 ; Overdenking ; Lied 90a: 1,3,5,6 ; Gebeden ; Lied 418 ; Uitzending en Zegen.
Dienst volgende week: Nieuwjaarsdienst.
Zondag 6 januari is de dienst in de Alexanderkerk om 09.30 uur. Voorganger is Ds . W.L. de Jong. De twee
collecten zijn voor diaconie en kerk..
Rooster sneinsskoalle
Zondag 6 januari 09.30 alleen in de Alexanderkerk.
Zondag 13 januari 9:30 in de Alexanderkerk of 9:50 in “De Beijer”.
Zondag 20 januari i.v.m. avondmaal alleen 9:30 in de Alexanderkerk.
Zondag 27 januari 9:30 in de Alexanderkerk of 9:50 in “De Beijer”
Zondag 3 februari 9:30 in de Alexanderkerk of 9:50 in “De Beijer”
Zondag 10 februari 9:30 in de Alexanderkerk of 9:50 in “De Beijer”
Agenda
03-01-2019

19.30

MFC/Starkenborch

vergadering kerkrentmeesters

Nieuwe ambtsdragers voordragen
Er nemen in het nieuwe jaar (2019) twee ambtsdragers afscheid en ook een kerkrentmeester stopt na vier
jaar dienst.
We zoeken dus weer nieuwe vrijwilligers: een ouderling-kerkrentmeester, een diaken en een
kerkrentmeester.
Het verschil tussen een ouderling en een kerkrentmeester zonder ambt is dat de laatste niet in de
kerkenraad zit, maar wel in het college van kerkrentmeesters die over het beheer van de financiën en de
gebouwen gaat.
We zouden overigens ook heel blij zijn als evt. beide nieuwe kerkrentmeesters bereid zijn om ouderling te
worden.
We willen u als gemeenteleden vragen om namen voor te dragen van mensen die u geschikt acht voor
deze ambten/functies. U heeft hiervoor de tijd tot zondag 27 januari. De namen mag u schriftelijk indienen
bij de scriba of in de collectezak in de kerk. Uw namenlijst dient ondertekend te worden door uzelf en evt.
andere leden, die het willen steunen. We hopen in de zomer weer nieuwe vrijwilligers in deze
ambten/functies te benoemen
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