i

Jaargang 18 nummer 11

Sneinskrante
Zondag 10 februari 2019

Dienst: 09.30 uur , Alexander kerk . Voorganger : Ds. W.L. de Jong.
Organist: Dhr.J. Boersma.
Lector: Mw. A. de Vries. 3 Collecten : diaconie , kerk , catechese en educatie
Vandaag doopdienst
Op deze zondag zal Sietse v.d. Velde, zoon van Rein en Hylkje gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest. We lezen stukjes uit Jozua 24, de belofte van het volk om de Heer te dienen; en uit Handelingen 2,
de preek van Petrus bij het pinksterfeest. We hopen op een mooie viering in de Alexanderkerk en we drinken
naderhand koffie in de Beijer. Iedereen van harte welkom bij de dienst en het koffiedrinken!
De liturgie is te volgen met het uitgereikte boekje.
Uitleg symbolisch bloemschikken
Vandaag is er weer een feestelijk bloemstuk gemaakt bij de doop van Sietse van der Velde.
Een stamboom beeld de familie van der Velde uit. Vanuit de boomstronk ' groeien' takken met 5 glaasjes eraan, met
daarin kleine boeketjes.
Dit verbeeld de ouders, broers en zus van Sietse. Aan de takken is het lint verbonden met daarop zijn naam en staat
in verbinding met de handen waarin een vaasje staat met kleine bloemen, dit als symbool voor de jongste zoon.
Er word gedoopt uit naam van de Vader, Zoon en Heilige geest, dit is uitgebeeld met de drie grote witte rozen. Het
hangende groen is symbool van het doopwater.
In de boomstamschijf zitten jaarringen, deze zijn het symbool voor de levensweg van de dopeling en het schors is het
teken van de bescherming van God, waar we tijdens ons leven op mogen vertrouwen.
Rondom de takken is een krans van bloemen gemaakt ten teken van de gemeenschap ( Handelingen 2: 42).
Het grote witte hart, teken van Gods liefde voor ons en als feestelijk tintje is de witte doopjurk er bij verwerkt.
Zondag 17 februari .
Dienst om 09.30 uur in de Alexanderkerk . Voorganger is Ds. W.L. de Jong er zijn twee collecten voor diaconie en
kerk .
Zondag 24 februari: dienst met de groep Sign
Op de 24e hebben we een bijzondere dienst in de Beijer met de gospelgroep Sign.
Het thema is “Een goed gesprek” en het wordt voorbereid door de Contactgroep.
Een opwekkende viering vol muziek en zang, iedereen welkom!
Uit de gemeente:
We wensen alle zieken van harte beterschap en zegen toe.
Bloemengroet. Mw. H. Boersma-Hoekstra, van Aylvawei 37

Bezorger .Mw. H. Elzinga.
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Agenda
10-02-2019

16.00 - 17.30

MFC/ It Ljochte Fjild

Club 12 tot en met 15 jarigen

10-02-2019

20.00 - 21.30

MFC/ It Ljochte Fjild

Club 16+

10-02-2019

19.45 - 21.30

MFC/ Tjaerdastate

Geloven is …..

11-02-2019

19.45 - 21.30

MFC/ It Ljochte Fjild

Kennismakingsavond met pastor Mw. Wia Marinus.

12-02-2019

19.45

MFC/ Tjaerdastate

Cursus over de Heilige Geest

12-02-2019

20.00

MFC/ It Ljochte Fjild

Vrijwilligers Roemenie comite

13-02-2019

19.45

MFC/ Tjaerdastate

Diaconie

13-02-2019

19.45

MFC/ It Ljochte Fjild

Avond voor "omtinkers en bezoekers"

14-02-2019

14.30 - 16.00

MFC/ It Ljochte Fjild

Kennismakingsavond met pastor Mw. Wia Marinus.

14-02-2019

19.45

MFC/Starkenborch

Kerkrentmeesters

14-02-2019

20.00

MFC/ Tjaerdastate

Vrouwenclub “D’r tusken ien”

14-02-2019

20.00

MFC/ It Ljochte Fjild

Celebration Time

Rooster Sneinskoalle
Zondag 10 februari doopdienst van Sietse. 9:30 in de Alexanderkerk of 9:50 welkom in “de Beijer”.
Zondag 17 februari geen sneinskoalle ivm voorjaars vakantie.
Zondag 24 februari geen sneinskoalle want de dienst is in handen van de contact groep, ook leuk voor de
kinderen.
Zondag 3 maart wereld gebed dag geen sneinskoalle maar in de kerk heeft Hester iets leuks voor de kinderen.
Zondag 10 maart jeugddienst geen sneinskoalle.
Zondag 17 maart welkom 9:30 in de Alexanderkerk of 9:50 in “de Beijer”Zondag 24 maart kerk, school en
gezinsdienst.
Zondag 31 maart geen sneinskoalle
Zondag 7 april 9:30 in de Alexanderkerk of 9:50 welkom in “de Beijer”.
Zondag 14 april 9:30 in de Alexanderkerk of 9:50 welkom in “de Beijer”.
Zondag 21 april Pasen
Zondag 28 april 9:30 in de Alexanderkerk of 9:50 welkom in “de Beijer”.
Zondag 5 mei sneinskoalle onder de toren in de Alexanderkerk.

Van het Roemenië Comité .
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om langs te komen op onze film en foto avond.
Deze vindt plaats op 12 februari om 20.00 uur in MFC de Beijer in de zaal It Ljochte Fjild.
Wij laten u deze avond foto's en filmpjes zien van onze projecten in Vita.
Ook krijgt u hierbij de gelegenheid om vragen te stellen.
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