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Eerste kerstdag. Zaterdag 25 december 2021

Dienst : 10.00. uur Alexanderkerk. . Voorganger: Ds. W.L. de Jong. Organist : Dhr.vd Woude .
Collecten: 1e Kerk in actie 2e kerk Lector: Mvr: D. Houtstra.
Alle diensten weer zonder kerkgangers i.v.m. lockdown, zolang de lockdown duurt.
De kerstnachtdienst is eerder opgenomen en online te bekijken op vr. avond 24 december via youtube.
Kerstmorgen en 2e kerstdag
Opnieuw vieren we Kerst in coronatijd. Ook dit jaar moeten we de kerstvieringen weer aanpassen.
Ook thuis worden we beperkt in het vieren van het kerstfeest. We worden er allemaal een beetje somber
van.
Is er nog perspectief? Wis en waarachtig! De toekomst is aan God. Het kerstkind staat daar garant voor.
Hij deelt ons leven, van de kribbe tot aan het graf. Dit vieren we samen, ook als we thuis de viering volgen.
De kerstmorgendienst op zaterdag 25 december zal zonder kerkgangers gehouden worden
en alleen te beluisteren zijn via kanaal (1)986 van Kabelnoord of te bekijken via ons youtube-kanaal.
U kunt ons kanaal vinden door te zoeken: “PG Claercamp Rinsumageast”. Het begint om 10 uur.
Het is een live-stream op ons youtube kanaal, dus u kunt het direct om 10 uur bekijken.
De dienst van 2e kerstdag, zondag 26 december, gaat niet door!!
Dit zou een zangdienst worden, maar zonder gemeente heeft dat weinig zin. Daarom is er op deze zondag,
bij hoge uitzondering, geen kerkdienst in Rinsumageest, maar u kunt wel kijken of luisteren naar diensten
op tv of radio.
Liturgie kerstmorgendienst
Welkom en stilte
Lied 601: "Licht dat ons aanstoot in de morgen”
Bemoediging en groet
Inleiding en liturgisch bloemstuk
Gebed
Lied 476 "Nu zijt wellekome”
Kerstverhaal naar Lucas 2:1-20
Lied 481: 1 en 3. "Hoor, de engelen zingen de eer"
Lezing 1 Johannes 1: 1-7
Lied 503: 1, 2 en 4, “Wij staan aan een kribbe"
Kerstmeditatie
Lied 484: "Go tell it on the mountain”
Herdenken overledene
Lied 886: “Abba, Vader"
Gebeden
Aankondigen collecte
Zegen
Zingen "Ere zij God”
Ere zij God, in den hoge,
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, Amen.
Bloemengroet: Dhr. Tj. de Vries, Vliet 32

Liturgisch bloemstuk Kerst
In het Woord was leven
en het leven was het Licht voor de mensen,
Johannes 1:4
Licht en leven. Dat wordt verbeeld in de
schikking.
De Zon is helemaal opgekomen.
Tussen de stralen zijn orchideeën
geplaatst en er zijn sterretjes te zien.
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

Bezorger: Mevr. M. vd Meer.

Bericht van overlijden
Op zondag 19 december is Jan de Vries overleden op de leeftijd van 77 jaar. Hij woonde samen met zijn
vrouw aan de Aldewei 4 en enige jaren terug hebben ze daar nog een nieuw huis gebouwd. De begrafenis
vond plaats op vrijdag 24 december, na een rouwdienst in de Beijer. We wensen zijn vrouw Hennie en
overige familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
Oudejaarsdienst
De oudejaarsdienst wordt ook zonder kerkgangers gehouden , op vr. 31 dec. om 19:30u. Voorganger is Ds.
W.L. de Jong. Organist: Dhr. P. vd Lugt. Lector: Mw. J. van Diggelen . Collecte : Kerk. Ook deze dienst wordt
via een live-stream op ons youtube kanaal gezet.
Dienst zondag 2 januari 2022
Om 09.30 Alexander kerk.. Voorganger Ds. W.L. de Jong. Organist : Dhr. J. Boersma. Lector: Mvr: D.
Houtstra. Collecten : 1e Diaconie 2e kerk.
Deze dienst is direct te beluisteren via kanaal (1)986 van Kabelnoord en zal ’s middags op ons youtube
kanaal te zien zijn.
We lezen in deze Nieuwjaarsdienst uit Jesaja 11:1-10 en Matteüs 2:1-12.
De wijzen uit het Oosten staan op deze zondag centraal.
We zingen of luisteren naar de volgende liederen:
lied 98:1 en 3, lied 468, 473, 520, 498 en 512.
Bloemengroet 2 januari 2022 : Dhr. K. Reitsma,Van Aylvawei 29
Mevr. A. Visser-Bosma. Camstrastrjitte 4

Bez: Mevr. A. Marinus.
Mevr. J. vd Meer.

Collecte : Kerstnachtdienst “Geef licht aan vluchtelingenkinderen in

Griekenland “ Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte.
Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire
voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin
duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en
onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten
en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen
school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner
Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra
op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en
dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.Helpt u mee
om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Diaconie PG Claercamp:
Iban: Nl 86RABO038.83.39. 462 ovv : geef licht
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