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zondag 16 januari 2022

Dienst
: Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
Voorganger : ds. W.L. de Jong
Organist
: Dhr. P. vd Lugt en er is een zanggroepje
Lector
: Mw. A. vd Veen
Collecte
: Diaconaal doel
Kana-zondag
Op deze zondag lezen we elk jaar het verhaal van de bruiloft te Kana,
waar Jezus verschijnt als de redder die het feest redt door water in wijn
te veranderen. Aangezien er nog geen kerkgangers bij de dienst kunnen zijn,
hebben we besloten om deze zondag geen avondmaal te vieren. We staan
er wel bij stil dat Jezus zijn lichaam en bloed heeft gegeven om ons te redden
en deel te geven aan het vreugdemaal in het Koninkrijk van God.
We zullen in deze dienst stenen leggen voor overledenen: Ilse Oberman-Boskma
en Tinie Braaksma-Kromkamp.
De dienst is te volgen op kanaal (1)968 van Kabelnoord en wordt opgenomen op film,
die ’s middags op ons youtube kanaal gezet wordt.
Bij de website van Youtube zoeken naar ‘PG Claercamp Rinsumageast’ om ons kanaal te vinden.
Liturgie voor 16 januari:
Welkom en stilte
Lied 273: 1, 2, 3 en 5.
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed om ontferming
Lied 111: 1 en 2
De Tien Woorden
Lied 111: 4
Gebed voor de opening v.h. Woord
Lezing Jeremia 11: 1-8
Lied 119: 2 en 8
Lezing Johannes 2:1-11
Acclamatie lied 339c
Verkondiging
Orgelspel
Lied 526: 1 en 3.
Steen leggen voor overledenen
Gebeden
Slotlied 908: 1, 2 en 5
Zegen, amen.

Collectedoel diaconie zondag 16 januari:
Zondag 16 januari ’22 gaat het avondmaal niet door,
vanwege corona.
Wel gaat de collecteopbrengst van de diaconie naar het
leger des heils.
Het leger des heils helpt mensen zonder helper, omdat
ze geloven dat iedereen recht heeft op een
menswaardig bestaan.
Met onze gift kunnen zij mensen helpen die anders
buiten de boot vallen.
Samenleven doe je niet alleen. Helpt u mee?
Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462

Bloemengroet

Bezorger

Mw. Y. Elzinga-Damstra,

Mw. A. Boers

Galgeheech 3

Uit de gemeente
Ymkje Elzinga-Damstra, Galgeheech 3, is vorig weekend thuisgekomen nadat ze enige tijd was opgenomen
in het ziekenhuis.
We wensen haar en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.
Nieuwe ambtsdragers gezocht
Dit jaar nemen weer een aantal ambtsdragers afscheid van de kerkenraad.
Het zijn: een jeugdouderling, een ouderling pastoraat, een ouderling die het contact
met de commissies onderhoudt en twee diakenen. In totaal 5 ambtsdragers.
We willen u vragen om namen van gemeenteleden die u geschikt acht, in te dienen bij
onze scriba, Dicky Houtstra. In uw voordracht kunt u aangeven voor welk ambt u de kandidaat
geschikt acht, maar dat hoeft niet. U kunt de voordracht schriftelijk en ondertekend inleveren bij
de scriba, of u kunt een email sturen waarin ook duidelijk de afzender vermeld staat.
Stuur uw voordracht in dat geval naar: scriba@claercamp.com
Alvast hartelijk dank als u hierover na wilt denken.

Naar elkaar omzien
Laten we om elkaar denken in deze tijd.
Er is veel verdriet in ons dorp.
Hebben jullie behoefte aan een gesprek laat het weten aan elkaar
zodat we elkaar kunnen steunen.
Door de lockdown is het fysiek contact moeilijk, maar laten we er voor
elkaar zijn.

Van de diaconie
Een geweldige opbrengst voor de
vluchtelingenkinderen in Griekenland: kinderen in
de knel.
U heeft gul gegeven. Er is maar liefst € 1401,00
binnengekomen via de bank.
Hartelijk dank hiervoor.
Ook via onze actie in de dorpskrant is het mooie
bedrag van €165,00 binnengekomen, ook voor
deze kinderen in de barre omstandigheden in de
vluchtelingenkampen in Griekenland.
Hartelijk dank mensen.

Dienst volgende week
zondag 23 januari
om 9.30 uur
in de Alexanderkerk
Voorganger
Mw. W. Marinus
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