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Sneinskrante

Jaargang 20 , nummer 21
Dienst: 09.30 uur, Alexanderkerk . Voorganger : Ds.W. L. de Jong
Lector. Mw. A. vd Veen.
2 collecten: 1. diaconie 2. Kerk

Zondag 18 april 2021
Organist: Dhr.P vd Lugt.

Diensten met max 30 kerkgangers
Helaas is het nog niet mogelijk om met meer dan 30 kerkgangers in de kerk te zijn.
U kunt zich opgeven bij de scriba, voor zaterdag, om de dienst op zondag bij te wonen.
U kunt de dienst ook volgen op ons youtube kanaal of op kanaal (1)968 van Kabelnoord.
Liturgie 3e zondag van Pasen, 18 april
Er zal een zanggroepje zijn dat de liederen ten gehore brengt, i.s.m. de organist, dhr. v.d. Lugt.

Welkom en stilte
Lied 33: 1 en 2.
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7
Gebed voor de opening v.h. Woord
Lezing Micha 4:1-5
Lied 1016: 1, 2 en 3, Fries, tekst zie onder.
Lezing Johannes 21:15-24
Lied 647: 1, 2 en 4.
Verkondiging
Orgelspel
Lied 632 helemaal
Gebeden
Slotlied 413: 1 en 3.
Zegen, amen.
1016 Kom, lit ús opgean
1 Kom, lit ús opgean nei de berch
dêr’t God de frede leart:
in ploechmes makkest fan dyn swurd,
in sichte fan dyn spear.
refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalim.
Sjaloom, Jeruzalim.
2 Wy geane dêr’t ús fuotten gean,
God set ús op it spoar
nei frede en gerjochtichheid,
syn fuotstap giet ús foar.
Refrein

3 Sion, de wet giet fan dy út
en fan Jeruzalim
it wurd dat ús de frede leart,
sjaloom, wy loovje Him.
refrein
Uit de gemeente
Meindertje Feddema-Rusticus, B. v. Sytzemawei 16 verblijft nog in het MCL ziekenhuis, waar ze werd
opgenomen na een val.
We wensen haar en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.
Bloemengroet : Fam. H. Elzinga,Galgeheech 3

Bezorgers. Mevr. U. Reitsma.

Dienst volgende week
Zondag 25 april dienst om 09.30 uur in de Alexanderkerk voorganger is Pastor. W. Marinus. Er zijn 2
collecten 1e Binnenlands diaconaat 2e kerk.
Collecte diaconie zondag 18 april
Langzaam maar zeker lijkt in Nederland het einde van de
coronacrisis dichterbij te komen. Steeds meer vaccinaties
zorgen voor steeds meer vrijheid.
Angst voor het virus Maar waar wij opgelucht ademhalen,
worden in veel andere landen nog steeds mensen ziek,
raken ze hun inkomen kwijt en lijden ze honger. In die
landen is er nog lang geen licht aan het eind van de tunnel.
Een voorbeeld hiervan is Rwanda. In Rwanda zijn 21.000
besmettingen met corona geregistreerd en 300 doden op
12,7 miljoen inwoners. Dit zijn er minder dan in Nederland,
maar de gevolgen van het virus zijn minstens zo groot. Er is een toename van huiselijk geweld en
tienerzwangerschappen, goede voeding is moeilijker verkrijgbaar, mensen mijden ziekenhuizen uit angst
voor het virus, kerken gaan gelukkig weer open, maar voor beperkte aantallen per dienst.
Fryslân voor Rwanda Dit heeft geleid tot het initiatief van een actie vanuit alle protestantse kerken in
Fryslân samen met Kerk in Actie om Rwanda en haar bevolking in deze situatie te steunen. Waarom nu
juist Rwanda? Al sinds 2019 hebben de Friese protestantse kerken als doel gesteld Rwanda en haar
bevolking te steunen, tot 2022: Fryslân foar Rwanda. Wij een vaccin, zij onze hulp Op 18 april zal daarom in
alle Friese kerken een extra collecte worden gehouden voor dit doel, maar we willen veel meer doen dan
dat! Kerk in Actie wil alle Friese burgers die gevaccineerd zijn - of nog gevaccineerd worden - vragen om
een donatie van 5 euro of meer, naar vermogen, te doen. Fryslân op z’n best! Daarmee laten we zien waar
we als Friezen sterk in zijn: hulp verlenen aan anderen. In Friesland noemen we dat ‘omtinken’. En hoewel
deze actie een initiatief is van de Friese kerken en Kerk in Actie vragen we iedereen mee te doen: het geld
is immers ook voor iedereen bestemd die het nodig heeft in Rwanda, ongeacht zijn of haar achtergrond.
Steun dit werk en maak uw bijdrage over op rekening van Diaconie PG Claercamp:
IBANL86RABO038.83.39.462 o.v.v.: Rwanda .Wij zorgen ervoor dat uw gaven op de bankrekening van Kerk
in Aktie: “Fryslân foar Rwanda” komen. Hartelijk dank alvast. Met een groet van de diaconie.
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