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12 juli 2020

Eerste dienst met kerkgangers in coronatijd
U bent van harte welkom in de Alexanderkerk. We houden ons aan de
basisregels van hygiëne en 1,5 meter afstand met mensen die niet tot ons
huishouden behoren. U leest er meer over in Onderweg.
Helaas mogen we nog niet zingen in de kerk. Enkele liederen horen we vandaag
met muziek en zang van ’Nederland zingt’ (EO). De andere liederen horen we het orgel.
We kunnen de liederen meelezen uit het liedboek.
We lezen vandaag de gelijkenis van de zaaier. Valt het Woord van God bij
ons in goede aarde?
Litugie:
orgelspel vooraf.
Welkom en stilte
Luisteren naar Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
Bemoediging en groet
Gebed
Luisteren naar en meelezen met lied 27: 1 en 7 op het orgel
Gebed voor de opening v.h. Woord
Lezing Jesaja 55: 8-11
Luisteren naar lied 837:1, 3 en 4 Iedereen zoekt U, jong of oud
Lezing Matteüs 13 vers 1-9 en vers 18-23
Luisteren naar en meelezen met lied 765 helemaal op het orgel..
Verkondiging
Luisteren naar lied 713:1, 2 en 5 Wij moeten Gode zingen
Gebeden
Aankondiging collecte
Slotlied: meelezen met lied 418 helemaal op het orgel.
Zegen, u kunt antwoorden met ‘amen’.
Collecte bij de uitgang

Bloemengroet:

Bezorger :

Mw. A. v/d Meer-de Vries

Mw. J. de Groot

Nij Tjaerda 102 Damwâld

Orgelspel
Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad is verheugd dat er 5 kandidaat ambtsdragers zijn gevonden.
Rients van Wieren is bereid ouderling-kerkrentmeester te worden; hij is nu al kerkrentmeester,
maar zal dan ook ouderling en lid van de kerkenraad worden.
Sietske Meindertsma-de Jong is bereid jeugdouderling te worden,
Annechien van der Veen-De Vries is beried het ambt van ouderling-pastoraat 75+ te aanvaarden,
Harmina Burmania-Talma voor diaken en Paul Moore voor ouderling-kerkrentmeester.
We hopen hen in september te kunnen bevestigen.
Als er bezwaren zijn tegen deze kandidaten, dan hebt u als gemeentelid de gelegenheid om voor 13
september uw bezwaar kenbaar te maken bij de scriba, Griet Holtrop, ondertekend en met vermelding
van de reden van uw bezwaar.

Vanaf 12 juli weer kerkdiensten met kerkgangers
De kerkenraad is verheugd om u te kunnen vertellen dat we vanaf 12
juli weer diensten gaan houden met kerkgangers. Gedurende de
schoolvakantie zijn de diensten om de week. Daarna proberen we elke
week weer een dienst te houden met kerkgangers!
In verband met de corona moeten wij ook als kerk ons aan allerlei
regels houden. We hebben een gebruiksplan opgesteld en bij elke
dienst moeten er coördinatoren aanwezig zijn.
Een aantal belangrijke punten:
• Er kunnen per dienst maximaal 70 mensen aanwezig zijn (excl.
medewerkers)
• Bij klachten zoals verkoudheid, griep of koorts blijft men thuis.
• De anderhalvemeter maatregel geldt zowel binnen als buiten de
kerk.
• Bij elke dienst zijn er 2 coördinatoren aanwezig. Deze worden
vermeld op de Sneinskrante.
• Ten allen tijde worden de aanwijzingen van de coördinatoren
opgevolgd. Dus bijvoorbeeld niet zelf stoelen erbij zetten of weghalen.
• Alleen bij hoge nood kan er gebruik gemaakt worden van het toilet.
• En helaas, we mogen niet zingen in de kerk.
Bij het naar binnen gaan van de kerk:
• Eén van de coördinatoren staat buiten bij de ingang, heet de
kerkgangers welkom en doet de telling. De ander staat in de kerk.
Beide herkenbaar aan een badge met coördinator erop.
• Er staat een desinfecterend middel op een tafeltje links na de ingang.
• Mensen die alleen komen of met z’n tweeën uit 1 gezin gaan op de
stoelen zitten. De stoelen die vooraan staan worden het eerst
gebruikt. (er zijn een aantal vaste plaatsen, herkenbaar aan een ander
soort stoel)
• Gezinnen (meer dan 2 personen) kunnen plaats nemen in de banken.
• Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kapstok.
Bij het verlaten van de kerk:
• Op aanwijzingen van de coördinatoren verlaten we de kerk van
achteren naar voren. De mensen die in de banken zitten gaan als
laatste naar buiten. Beide uitgangen zijn te gebruiken.
• Bij beide uitgangen staan collecteschalen. Daar kunt u uw gift kwijt,
maar overmaken is nog steeds heel handig.
Als we rekening met elkaar houden en ons aan de regels houden,
kunnen we weer kerkdiensten bezoeken. Als u nog liever thuisblijft,
is de dienst in ieder geval te beluisteren via de kabel en soms zelfs te
zien via YouTube. Kijk voor een overzicht van de diensten voorin het
kerkblad Onderweg.

Vakantie van predikant en kerkelijk
werker
Ds. Wybren de Jong en pastor Wia
Marinus zullen elkaar vervangen in
de tijd dat de ander op vakantie is.
Pastor Marinus gaat van 6 tot 27 juli
op vakantie; Ds. de Jong gaat van 18
juli tot 15 augustus op vakantie.
Maar ds. de Jong is in de eerste week
van zijn vakantie beschikbaar voor
eventuele noodgevallen,
zoals een overlijden of een pastoraal
probleem.
We wensen u allen een goede zomer
toe!

Diensten volgende week:
Zondag 19 juli
Leesdienst Frysk
Om 9.30 uur
In de Alexanderkerk
Voorganger is
Dhr. R. van Wieren
De collecte is voor
Diaconie en Kerk
Deze dienst is te volgen via
Kabelnoord.
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