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Jaargang 19, nummer 41
Dienst
: Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
Organist
: Dhr. J. vd Woude
Collecte
: 1e Werelddiaconaat 2e Kerk
1.
2.
3.
4.

Woord van welkom
Luisteren en meelezen met
Stil gebed
Bemoediging

5.

Groet

6.
7.
8.
9.

Klein gloria
Lied voor de kinderen
Regel om naar te leven
Lied van verootmoediging
(EO opname)
Gebed om opening van
Woord
Schriftlezing
Luisteren en meelezen met
Preek
Orgelspel
Daarna luiteren en meelezen
met orgel
Geloofsbelijdenis
Dank- en Voorbede
Collecte
Slotlied: Luisteren en
meelezen met orgel
Zegen
Zegen lied

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Voorganger
Lector

zondag 6 september 2020
: Dhr. W. Feddema
: Mw. J. van Diggelen

Door KR?
Psalm 65: 1 en 5 (orgel)
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde geschapen heeft
En die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen
Genade, barmhartigheid en vrede
Zij u van God, de Vader
En van Jezus Christus, onze Heer
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen.
Orgel
Lees je bijbel bid elke dag eo link
Micha 6:8
ELB 302: Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed (2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=gyQja2v_ATw
Matteüs 10: 34 – 11:1 (ouderling van dienst/lector)
Lied 313: 1, 5 Een rijke schat van wijsheid (orgel + tekst)

Gezang (LvdK): 470: 2, 3 en 4 Wat vlied of bezwijkt (orgel + tekst)
GB van Nicea (ouderling van dienst/lector)

Lied 905 Wie zich door God alleen laat leiden: 1, 3 en 4 (orgel + tekst)

De Here zegent jou (1:58)
https://www.youtube.com/watch?v=EbQ5Z1Ba4_Q
Van de Diaconie
6 september 2020
Collecte Werelddiaconaat

Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek.
Goede voorgangers opleiden in Noord-Ghana
Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend christelijk, maar in het noorden zijn christenen in de minderheid. Daarom is het
belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in goede
contacten tussen christenen en moslims. Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk
werkers en jeugdleiders hiervoor op. Veel voorgangers doen dit werk vrijwillig in afgelegen dorpen, waar mensen voor veel
uitdagingen staan: de wegen zijn slecht, scholen ver weg, er is te weinig drinkwater. Daarom organiseert de kerk ook
alfabetiseringscursussen voor volwassenen en investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren.
Samen zijn de we de kerk in actie; in Nederland en in Ghana. Helpt u de Presbyteriaanse Kerk in Noord-Ghana om te
investeren in mensen en van betekenis te zijn? Steun dit werk via de collecte voor Kerk in Actie in onze kerk. Dank u wel!

Bloemengroet:
Dhr. J. Klaver

Bezorger :
Mw. W. Kooistra vd Veen

Camstrastrjitte 20

Mw. B. Sikma-Dijkstra
De Kapelle 14

Dhr. W. Holtrop

Uit de gemeente:
Willem de Vries, Eysingawei 7, is aan de beterende hand in het MCL, maar het zal nog wel een tijd duren
voordat hij weer thuis kan komen.
Jan Klaver, Camstrastrjitte 20, is weer thuisgekomen na een geslaagde operatie in het MCL vanwege
galstenen.
Bauke Haakma, V. Aylvawei 6, is opgenomen in het ziekenhuis MCL met problemen aan de longen.
We wensen hen en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.
Bevestigingsdienst op 13 september
We hopen op zo. 13 september de nieuwe ambtsdragers te bevestigen en afscheid te nemen van enkelen
waarvan de termijn is afgelopen. In verband met het beperkte aantal dat in de kerk kan zitten, nl. 70 p.,
heeft de kerkenraad besloten dat de dienst beperkt toegankelijk is: alleen de ambtsdragers (nieuwe en
afscheidnemende), hun naaste familie en de overige kerkenraadsleden zullen bij de dienst aanwezig zijn.
U kunt als gemeente wel de dienst volgen via youtube (zoek op: kerkdienst Rinsumageest 13-9) of via het
kanaal (1)968 van Kabelnoord (alleen geluid). We hopen dat u hier begrip voor heeft.
We zouden u er gaarne bij uitnodigen, maar dat kan nu niet vanwege de coronacrisis. Het is een
belangrijke dienst voor de gemeente en daarom zenden we de dienst ook via youtube uit.
De kerkenraad is verheugd dat er 5 kandidaat ambtsdragers zijn gevonden.
Sietske Meindertsma-de Jong is bereid jeugdouderling te worden, Annechien van der Veen-De Vries is
bereid het ambt van ouderling-pastoraat 75+ te aanvaarden, Harmina Burmania-Talma voor diaken, Rients
van Wieren en Paul Moore voor ouderling-kerkrentmeester.
We hopen hen in een bijzonere dienst op 13 september te kunnen bevestigen. Daarnaast heeft Hannie
Lap-van Wieren aangegeven dat zij bereid is nog een jaar diaken te blijven, en daar zijn we ook heel blij
mee.
Voorzitter en scriba.
De kerkenraad is verheugd dat er 5 kandidaat ambtsdragers zijn gevonden. Maar het is helaas nog steeds
niet gelukt een ouderling-voorzitter en een ouderling-scriba te vinden.
Daarom vragen wij u/jou na te denken of u/jij beschikbaar bent voor een van deze ambten. Heeft u
belangstelling of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar onze scriba Griet Holtrop
(scriba@claercamp.com) of neem telefonisch contact op (421683). U kunt natuurlijk ook iemand anders
van de kerkenraad vragen stellen.
Agenda
07-09-2020 19.30

MFC/Tjaerdastate

bijeenkomst

Jaargesprekken predikant en kerkelijk werker

09-09-2020 19.45

MFC/Tjaerdastate

vergadering

Diaconie

10-09-2020 20.00

MFC/ It Ljochte Fjild

vergadering

Celebration time

10-09-2020 19.45

MFC/Tjaerdastate

vergadering

Kerkrentmeesters

Bevestigingsdienst volgende week:
Zondag 13 september
Om 9.30 uur
In de Alexanderkerk
Voorganger is
Ds. W.L. de Jong
De collecte is voor een
Diaconaal doel
Deze dienst is te volgen via youtube en Kabelnoord
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