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Dienst
Voorganger
Organist
Lector
Collecte

zondag 14 november 2021

: Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
: Mw. D. Houtstra de Vries
: Dhr. J. Boersma
: Dhr. G. de Vries
: 1e Diaconie 2e Kerk

Liturgie
Woord van welkom door ouderling van dienst
Intochtslied: 280 : 1,2 en 3
Votum en groet
Klein Gloria
Rode Bundel 37: 1,2 en 3
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 149: 1 en 2
Gebed voor de opening van de schriften
1e schriftlezing: Psalm 100
Lied 100: 1,2,3 en 4
2e schriftlezing: Marcus 8: 10-21
Lied 383: 1,2 en 3
Overdenking
Lied 146c : 1 en 7
Dankzegging en voorbeden en zingen RB lied 36
Collecte/ bloemengroet
Slotlied 216: 1,2 en 3
Wegzending en zegen
Lied: 416 ; 1,2,3 en 4

Mondkapjes bij het lopen en afstand houden
Vanwege de toegenomen besmettingen,
willen we u vragen om weer een
mondkapje te dragen bij binnenkomst en
vertrek uit de kerk. Zodra u op een
stoel zit, kunt u het mondkapje afdoen. Ook
willen we benadrukken dat het
veiliger is om 1,5 meter afstand te houden
wanneer u binnenkomt en vertrekt.
Let dus op degene die voor u loopt of staat en
houd afstand. Op deze manier
kunnen we veilig de kerkdiensten bezoeken.

Pastoraal bericht:
Henk de Vries (Tjaerdawei 24) is de afgelopen week thuis gekomen uit het ziekenhuis.
Hij en zijn familie hebben echter slecht nieuws gekregen, Henk blijkt ernstig ziek te zijn.
Wij willen biddend om hen heen staan.
Door de afgekondigde coronamaatregelen vinden we het niet verantwoord om Sneinspetear, wat voor a.s.
zondag 14 november gepland stond, door te laten gaan. Het is heel jammer dat we weer onze activiteiten
op moeten schorten maar de gezondheid en de zorg voor elkaar staat nu even op 1. Zodra het wel weer
kan komt er een nieuwe datum.
Wat de thema avond 'LHBTI- de regenboogvlag wappert voor iedereen' betreft, die op donderdag 18
november gepland staat, daarover worden de mensen die zich opgegeven hebben persoonlijk benaderd.
Bloemengroet:

Bezorger :

Dhr. H. de Vries

Mw. T. Boersma

Tjaerdawei 24

Herdenking van de overledenen op 21 november
Op zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Dan zullen we de overledenen gedenken en krijgt u de gelegenheid
een lichtje voor hen te ontsteken. We noemen de gemeenteleden die
afgelopen jaar overleden, bij name en nodigen de familie uit.
We zullen de volgende overledenen noemen in de dienst:
Dhr. Jacob Monsma, op 28 januari overleden, 85 jaar.
Dhr. Willem de Vries, op 3 juni overleden, 84 jaar.
Dhr. Tjitze van der Velde, op 20 augustus overleden, 82 jaar.
Mevr. Aukje Duijff, op 23 augustus overleden, 99 jaar.
Mevr. Meindertje Feddema-Rusticus, op 9 oktober overleden, 93 jaar.

Agenda
MFC/ It Ljochte
14-11-2021 16.00 - 17.30 Fjild/Tjaerdastate/Juwsmastate/Bar bijeenkomst Club 12 tot en met 15 jarigen
14-11-2021 20.00 - 21.30 MFC/ It Ljochte Fjild/Bar

bijeenkomst Club 16 plus en 18 plus

15-11-2021 19.45

vergadering

MFC/ It Ljochte Fjild

Grote Kerkenraad

Beste mensen,
Geweldig! Bedankt mensen. Wat zijn er op dankdag veel producten/goederen ingezameld voor de
voedselbank.
De collecteopbrengst ,ook voor de voedselbank, heeft €442,10 opgebracht.
Er kwam de vraag vanuit de gemeente: wordt deze collecte ook verdubbeld door de diaconie?
Wij steunen het werk van de voedselbank graag, en daardoor de mensen die om welke reden ook, van de
voedselbank afhankelijk zijn. Daarom gaat de diaconie de collecteopbrengst verdubbelen en wordt er
naast alle producten het bedrag van €884,20 overgemaakt naar de voedselbank Dantumadiel.
De diaconie.

Rollade-actie voor Pinksterfeest Veenklooster
Stichting Zendingsfeest Veenklooster organiseert ook dit jaar een rollade-actie. Voor € 10,- p./st
kunt u een heerlijke kiprollade kopen.
Pinksterfeest Veenklooster bestaat komend jaar 50 jaar. Daarom willen we er in 2022 een extra
speciale editie van maken. Deze rollade-actie helpt daarbij.
Rollades bestellen
U kunt uw bestelling tot 5 december 2021 doorgeven via e-mail: info@pinksterfeest.com
met vermelding van uw naam, adres, uw bestelling en eventueel uw telefoonnummer.
De rollades kunnen 11 december ook opgehaald worden bij de Evangelische Gemeente De Rank
Dokkum (op de Keppels 1).

Gedachtendienst
volgende week
zondag 21 november
om 9.30 uur uur
in de Alexanderkerk
Voorgangers zijn
Mw. W. Marinus en
Ds. W.L. de Jong
De collecte is voor
Diaconie en Kerk
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