Sneinskrante
Jaargang 21, nr. 6

zondag 9 januari 2022

Dienst
: Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
Voorganger : ds. W.L. de Jong
Organist
: Dhr. J. vd Woude en er is ook een zanggroepje
Lector
: Mw. D. Houtstra
Collecte
: 1e Diaconie 2e Kerk
Kerkdiensten nog steeds online
Zolang de lockdown duurt, is het niet mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken.
U kunt de kerkdienst beluisteren op kanaal (1)986 van Kabelnoord.
De dienst wordt ook opgenomen en ’s middags op ons youtube-kanaal gezet,
te vinden onder ‘PG Claercamp Rinsumageast’.
2e zondag van de Epifanie.
De eerste zondagen staan in het teken van de ‘epifanie’: de verschijning van de Heer.
We lezen over Gods actieve scheppingswerk, dat Hem onderscheidt van de afgoden.
Daarnaast lezen we hoe Jezus zijn verkondiging begint in Kafarnaüm.
In deze tekenen verschijnt de Heer aan ons als een betrokken schepper en verlosser.
In deze dienst plaatsen wij een geboortesteentje voor Ninthe Janna de Vries. Ninthe werd geboren op 7
december j.l. en is de dochter van Tjeerd de Vries en Louwineke Jongeling (Tjaerdawei 14). Samen met de
ouders danken wij God voor dit nieuwe leven!
Liturgie
Welkom en stilte
Lied 280: 1, 2, 3 en 5.
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed
Lied 19:1 en 3.
Gebed bij de opening v.h. Woord
Lezing Jeremia 10:12-16
Lezing Lucas 4:31-39
Lied 528: 1, 2 en 3
Verkondiging
Orgelspel
Lied 836: 1, 3 en 4
Steen leggen
Gebeden
Slotlied 422
Zegen, amen.

Bloemengroet:

Bezorger :

Mw. R. Zietsma

Mw. H. Elzinga

Baron fan Sytzamawei 10

Uit de gemeente
Roelie Zietsma-Faber, B. v. Sytzamawei 10 , werd afgelopen week geopereerd aan haar knie en is weer
thuisgekomen om verder te herstellen.
We wensen haar en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

Berichten van overlijden
Op maandag 27 december is Ilse Oberman-Boskma overleden op de leeftijd van 40 jaar.
Zij woonde op de T.S. Siniawei 7. De crematie vond de donderdag 30 december plaats.
Op donderdag 6 januari is Trijntje Braaksma-Kromkamp overleden op de leeftijd van 69 jaar.
We wensen hun echtgenoten, kinderen en overige familie veel sterkte toe bij het verwerken van
het verlies.

Dienst volgende week
zondag 16 januari
om 9.30 uur
in de Alexanderkerk
Voorganger
Ds. W.L. de Jong
De collecte is voor een
Diaconaal doel
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