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Jaargang 19, nummer 42
Dienst
: Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
Organist
: Dhr. J. vd Woude
Collecte
: Diaconaal doel

Sneinskrante
Voorganger

zondag 13 september 2020
: ds. W.L. de Jong

Bevestigingsdienst op 13 september
We hopen vandaag 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.
Liturgie:
Welkom en stilte
Luisteren naar Lied 119: 1, 10 en 12 (orgel)
Bemoediging en groet
Gebed
Luisteren naar ‘Abba Vader’ van CD
Afscheid ambtsdragers
Presentatie nieuwe ambtsdragers en opdracht
Luisteren naar lied 134:1 (met orgel)
Gelofte van nieuwe ambtsdragers
Luisteren naar lied 360 (met orgel)
Bevestigingsgebed en zegen
Aanvaarding en verwelkoming
Gemeente spreekt tekst uit tot de ambtsdragers
Luisteren naar "Groot is uw trouw, o Heer” van CD
Gebed voor de opening v.h. Woord
Vertelling door Annechien
Lezing uit 1 Kor. 12: 4 - 13
Luisteren naar Lied 974: 1, 2 en 3. (met orgel)
Verkondiging
We belijden ons geloof en luisteren naar Lied 340b (met orgel)
Gebeden
We luisteren naar “Zegen mij (gebed om zegen)” (EO-opname)
Zegen.

Bloemengroet:
Dhr. G. Holtrop

Bezorger :
Mw. S. de Vries

Camstrastrjitte 34

Uit de gemeente:
Geertje Kuipers-Talma, is verhuisd vanuit het Van Harenshuus in St. Annaparochie naar het Talma Hûs,
De Wente, kamer 17, Juliusstrjitte 44, 9269 NV, Feanwâlden.
Willem de Vries, Eysingawei 7, is verhuisd vanuit het MCL naar het tehuis Noorderbreedte, afdeling 5, k.
B32.
Hij zal daar de komende tijd verblijven voor revalidatie.
We wensen hen en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

Agenda
16-09-2020 19.45 MFC/ It Ljochte Fjild

vergadering

Kerk cafe

Dienst volgende week:
Zondag 20 september
Om 9.30 uur
In de Alexanderkerk
Voorganger is
Ds. W.L. de Jong
De collecte is voor
Diaconie en Kerk
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