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Jaargang 18, nummer 9

Dienst:
Organist:

27 januari 2019

9.30 uur Alexanderkerk
Dhr. J. vd Woude

Voorganger: Pastor G. v.d. Galiën Damwâld
Lector:
Dhr. R. van Wieren

Collecten: Diaconie / Kerk en landelijk jeugdwerk
Liturgy:
Wolkom ;
Psalm 67: 1,2
Bemoediging en Groet
Psalm 67: 3
Gebed – Gesang 434: 1,2,3
Gebed om de HG
Tiid foar de bêrn
Liet 4 Ut it reade boekje
Ynlieding fan de lêzingen
OT Jesaja 61: 1-9
Gesang 326:1
Lucas 4: 14-21
Gesang 21: 1,3,5,6
Ferkundiging
Gesang 169: 1,2,4,5,6
Belidenis fan it leauwen
Gesang 449:5
Gebeden
Samling fan jeften
Gesang 437
Utstjoering en Seine.
.
Bloemengroet:
Dhr. K. Reitsma
Van Aylvawei 29

Bezorger :
Mw. A. Marinus

Sneinsskoalle
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”

Agenda
30-01-2019 19.45

Familie Jorritsma, De Fintsjes 4 bijeenkomst

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 ouderlingkerkrentmeester, 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.

Groothuisbezoek

Zingen op de
zondagavond
De in Onderweg
aangekondigde
zangavond voor vandaag
gaat, zoals u misschien
wel weet, door
omstandigheden niet
door.
Er is een nieuwe datum
gevonden, en wel 17
maart a.s.
We hopen U dan te
mogen begroeten.
De Contactgroep.

Dienst volgende week zondag:
3 februari
Om 9.30 uur in de
Alexanderkerk
Voorganger is
ds. W.L. de Jong
De collecten zijn voor
Werelddiaconaat en Kerk
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