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13 januari 2019

Dienst:
Organist:

9.30 uur Alexanderkerk
J. Boersma

Collecten:

Diaconie / Kerk en Oecumene

Voorganger: ds. W.L. de Jong
Lector:
Mw. G. Holtrop

Doopgedachtenisdienst
Op deze zondag hebben we weer de gedachtenis van de dopelingen van afgelopen jaar.
We nodigen de ouders en hun gedoopte kinderen hier speciaal voor uit: de families van
Nynke Meindertsma, Hannah Tichelaar, Nyck Renkema en Janko Detmar de Vries.
We lezen in die dienst over de doop van Jezus in de Jordaan, Hij is ons voorgegaan in dienstbare
deemoed. De doop is een teken dat ook naar de dood en opstanding van Christus verwijst.
De liturgie is te volgen uit een boekje.
De Avondmaalscollecte op zondag 20 januari 2019 is bestemd voor de
World Servants actiegroep van Damwoude.
Twaalf enthousiaste jongeren gaan komende zomer aan de slag in zowel Bolivia,
Malawi en Zambia. Ze willen zich graag dienstbaar inzetten. Ze bouwen samen
met de lokale gemeenschap aan een kliniek, school en latrines. Door deel te
nemen aan een project dat in nauw overleg met de plaatselijke organisatie en
gemeenschap is opgezet, helpen ze mee om de leefomstandigheden van de
gemeenschap structureel te verbeteren. Van elke deelnemer wordt een eigen
bijdrage verwacht voor de reis en het verblijf. Maar voor de bouwmaterialen is
ook geld nodig. De diaconie wil deze groep jongeren graag steunen in hun missie
en gaat daarom de collecteopbrengst verdubbelen. Voor meer informatie
verwijzen we u naar wsdamwoude.nl of hun facebookpagina.
Uit
gemeente:
Dede
Diaconie.
Heiny v.d. Meulen, Mr. Frenkelstrjitte 9, is afgelopen donderdag naar de Waadwente in Dokkum gegaan
voor revalidatie.
We wensen alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.
Bloemengroet:
Mw. N. Visser-Jansma

Bezorger :
Mw. M. vd Meer

Tsjerkestrjitte 44

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.

Sneinsskoalle
Zondag 13 januari 9:30 uur in de Alexanderkerk of 9:50 uur in “De Beijer”.
Zondag 20 januari i.v.m. avondmaal alleen 9:30 in de Alexanderkerk.
Agenda
13-01-2019 16.00 - 17.30 MFC/ It Ljochte Fjild

bijeenkomst

Club 12 tot en met 15 jarigen

13-01-2019 19.45

MFC/ It Ljochte Fjild

bijeenkomst

Geloven is …..

14-01-2019 19.45

MFC/ It Ljochte Fjild

vergadering

Grote kerkenraad

15-01-2019 19.45

MFC/ It Ljochte Fjild

vergadering

Regio YMCA

16-01-2019 19.00 - 20.30 MFC/ It Ljochte Fjild

bijeenkomst

Club groep 8

16-01-2019 20.00

vergaering

Contact groep

17-01-2019 16.00 - 17.30 MFC/ It Ljochte Fjild

bijeenkomst

Club groep 7

17-01-2019 19.45

vergadering

Diaconie

MFC/Starkenborch
MFC/ Tjaerdastate

Kerkbalans 2019 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Het thema van de actie is dit jaar:
Begin januari 2019 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen
we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
Het College van Kerkrentmeesters.

UITSTEL.
Het in Onderweg aangekondigde
zondagavondzingen op 27 januari a.s.
gaat door onvoorziene omstandigheden
op die datum NIET door. Het is niet de
bedoeling dat van uitstel afstel komt,
nee, we gaan dit plannen op een later
tijdstip. Zodra deze datum bekend is,
zullen we het opnieuw meedelen.
De Contactgroep.

De digitale Sneinskrante zie www.pgclaercamp.nl redactieadres t/m zondag 27 januari 2019:
Dhr. G. Kuipers, Master Frenkelstrjitte 20. Email: sneinskrante@claercamp.com

Dienst volgende week zondag: 20 januari
bevestiging kerkelijk werker.
Wia Marinus uit Garyp is, zoals u al hebt
vernomen, onze nieuwe kerkelijk werker
sinds 1 januari.
In de dienst van 20 januari 2019 zal zij
bevestigd worden als ouderling van onze
gemeente.
Ook vieren we dan het heilig avondmaal
om ons te laten voeden door het lichaam
en bloed van onze Heer.
We houden een lopend avondmaal deze
keer. Na de dienst zal er koffiedrinken zijn
in de Beijer en daar kunt u haar
ontmoeten.
Iedereen van harte welkom bij deze
dienst en bij het koffiedrinken!
Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
Voorganger is ds. W.L. de Jong
De collecten zijn voor Diaconaal doel

