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Dienst
Voorganger
Organist
Lector
Collecte

zondag 21 november 2021

: Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
: Mw. W. Marinus en ds. W.L. de Jong
: Dhr. P. vd Lugt
: Mw. G. Holtrop
: 1e Diaconie 2e Kerk

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op deze zondag herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar.
Uit onze gemeente zijn dat:
Jacob Monsma, Willem de Vries, Tjitze v.d. Velde, Aukje Duijff en Meindertje Feddema-Rusticus.
Ook krijgt de gemeente de gelegenheid zelf een lichtje aan te steken voor
naasten die hen ontvallen zijn.
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.

Liturgie
Welkom en stilte
Lied 23c: 1, 2, 3 en 5.
Bemoediging en groet
Inleidende woorden
Klein Gloria
Gebed om ontferming
Gedenken van de overledenen van afgelopen jaar
Lied 753: 1, 2, 3, 5 en 6.
Gemeenteleden kunnen ter gedachtenis een lichtje aansteken
Lied 947 op de melodie van lied 248
Gebed voor de opening v.h. Woord
Lezing psalm 1
Lied “Ik wandel in het licht met Jezus”, Joh. de Heer
Lezing Openbaringen 22:1-5
Lied “De Rivier” van laptop.
Verkondiging
Lied van cd: “Dat ik je mis” van Maaike Ouboter
Gebeden
Slotlied “Lichtstad met uw paarlen poorten”, 3 verzen en refreinen, bundel Joh. de Heer
Zegen
Collecte bij de uitgang.

Bloemengroet:

Bezorger :

Mw. E. Posthumus-Verkerk

Pieter en Tettje van der Bij

T.S.Siniawei 35

Nelie Visser (Tsjerkestrjitte) is opgenomen in de Waadwente na een coronabesmetting. Haar adres
is Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum. Zij verblijft op afdeling Botter, kamer 16. We leven met haar
mee en wensen haar van harte beterschap.
In deze dienst plaatsen we de geboortesteentjes van de twee jongetjes die eind oktober het levenslicht
zagen: Niels Gerben Epema en Sietse Bergema. Het vervult ons met blijdschap dat we mogen ervaren dat
het leven steeds weer doorgegeven wordt. God is een God van leven: vanaf het allereerste begin is Hij er
bij en Hij houdt ons vast, wat er ook gebeurt

Vrijdag 26 november a.s. hopen
Dhr. en Mw. S. en J. Boersma-van der Bij
hun 45 jarig trouwjubileum te vieren.
Namens ons allemaal alvast van harte gefeliciteerd.
Baron van Sytzamawei 5, 9105 LG R.geast

Agenda
22-11-2021 15.15

MFC/Tjaerdastate

bijeenkomst Vrouwenvereniging Dient elkander door de liefde

23-11-2021 19.45

MFC/ It Ljochte Fjild

bijeenkomst Repetitie gelegenheidskoor

24-11-2021 15.30 - 17.00

MFC/ It Ljochte Fjild

bijeenkomst Club groep 7

24-11-2021 19.00 - 20.30

MFC/ It Ljochte Fjild

bijeenkomst Club groep 8

Dienst volgende week
zondag 28 november
om 9.30 uur uur
in de Alexanderkerk
Voorganger
Ds. W.L. de Jong
De collecte is voor
Werelddiaconaat en Kerk
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