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Viering weer thuis luisteren
Vanwege het coronavirus is het nog steeds niet mogelijk om als gemeente bij
elkaar te komen in de kerk. U wordt dus vriendelijk verzocht thuis de dienst te
beluisteren.

Meerdere kerkdiensten op tv
aangezien lang niet alle mensen onze eigen kerkdienst kunnen beluisteren via de TV op zondag,
wil ik op de sneinskrante vermelden dat er diensten via NPO2 en via omrop Fryslan te volgen zijn.
De dienst op NPO2 wordt door de Protestantse Kerk i.s.m. de EO georganiseerd en begint ’s zondags om
9:20u.
De dienst van vorige zondag kan je nog terugvinden op
https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/gemist/aflevering/2020/03/-mijn-ogen-zijn-op-u
en ook de dienst van vandaag zal waarschijnlijk op de website van de EO komen.
De dienst via omrop Fryslan begint 10 uur en is telkens uit een andere kerk. Zie ook
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/tsjerketsjinst-op-tv-fan-22-maart-2020-1000

Liturgie voor de vierde zondag van de 40 dagen, 22 maart
Welkom en stilte
Lied 286
Bemoediging en groet
gebed
Lied 647
Gebed voor de opening v.h. Woord
Lezing Exodus 7:8-25
Lied 116: 1, 2, 3 en 4.
Lezing Matteüs 16:21-28
Lied 536 alle verzen.
Verkondiging
Orgelspel
Lied 912: 1, 2, 3 en 6.
Uitleg bij collecte
Gebeden
Slotlied 913: 1, 2 en 3.
Zegen, amen.
Bloemengroet:
Mw. H. de Boer-Dongstra
Tjaerdawei 1

Bezorger :
Harm en Lolkje Wiegersma

Donderdag 26 maart a.s. hopen
Dhr. en Mw. J. en G. de Graaf-Lijzenga
hun 50 jarig trouwjubileum te vieren.
Namens ons allemaal alvast van harte gefeliciteerd.
Tsjerkestrjitte 22, 9105 LA R.geast

Hulp nodig?
Als iemand hulp nodig heeft, bijvoorbeeld voor boodschappen doen of de hond uitlaten,
dan wil de diaconie u graag verder helpen. We denken hierbij aan mensen die tot de
kwetsbare groepen behoren (ouderen of met een chronische ziekte) en daarom niet het
huis uit kunnen gaan. Of mantelzorgers die bijvoorbeeld geen tijd hebben voor bepaalde
klussen en graag hulp willen. Bel of mail dan even naar één van de diakenen.

Beste kinderen van de Geast,
Wat een rare week, hè. Zomaar zit je thuis van school en mag je niet meer overal naar toe. Weet je wie
er ook best veel last hebben van al die nieuwe regels door het corona virus? Dat zijn de oudere mensen
in het dorp. Zij missen veel contacten en kunnen b.v. niet meer naar de ouderenochtend. Nu hebben
wij een plan bedacht waarbij jullie kunnen helpen. Willen jullie een mooie tekening maken voor de
oudere mensen? Daar worden ze vast door opgevrolijkt. Als je die door de brievenbus gooit bij Thea op
Burmaniastrjitte 10, dan doen wij er een lieve brief bij en zorgen wij dat jouw tekening bezorgd wordt
op het goede adres. Dus pak je viltstiften of potloden en maak een mooie tekening of kleurplaat, dat
zou geweldig zijn!
We rekenen op jullie!
Groetjes van Sia, Lolkje, Ynskje, Thea en Wia.
P.s aan alle heiten en memmen en andere volwassenen: willen jullie dit bericht aan de kinderen
voorlezen en hen vragen mee te doen? Alvast bedankt!
Vriendelijke groet, Wia

Spreekuur en telefonisch pastoraat

Pastor Wia Marinus en ik zullen vooral per telefoon mensen
proberen te bereiken voor een pastoraal gesprek.
Maar we willen ook een vast tijdstip bieden dat we in ieder
geval bij de telefoon zitten, een soort spreekuur.
Wia zal op maandagochtend en donderdagochtend beide van
9 tot 12 bereikbaar zijn op haar telefoonnummer 0613573991
Ik zal zelf op dinsdagochtend en vrijdagochtend achter de
telefoon zitten van 9 tot 10, met tel.nr. 0511-701754,
maar u kunt mij ook op andere dagen en andere tijden bellen
of inspreken op het antwoordapparaat.

Dienst volgende week
Zondag 29 maart
5e zondag Veertigdagen
Om 9.30 uur
In de Alexanderkerk
Voorganger is
Mw. W. Marinus
De collecte is voor
Kerk in actie / Kerk

ds. W.L. de Jong
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