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Dienst
Voorganger
Muzikale begeleiding
Collecte

zondag 8 mei 2022
: Om 14.00 uur in het MFC de Beijer
: Mw. W. Marinus
: De band Geestdrift
: 1e Kerk in actie 2e Kerk

Follow Me
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven,
Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,
Maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Jeugddienst op 8 mei om 14:00 in de Beijer!
Met koffie/thee en wat lekkers als afsluiter.

Collecte Noodhulp
Zondag 8 mei
Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria
Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Pastor Marks dorp werd in brand
gestoken door de terroristen van Boko Haram. Maar ook andere gewelddadige groepen zijn actief. Zo
zijn velen getraumatiseerd in Noordoost-Nigeria, waar in tien jaar tijd 20.000 mensen zijn vermoord en
4.000 ontvoerd. Totaal zijn ruim 2 miljoen door het conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie biedt
noodhulp om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims om hun leven samen te
verbeteren.
Voor informatie zie: kerkinactie.nl/vluchtelingen Nigeria
Steun dit werk met een bijdrage op rekening Diaconie PG Claercamp: IBAN:NL86RABO038.83.39.462
o.v.v. veiligheid Nigeria. De helft is bestemd voor noodhulp, de andere helft voor structurele
vredesopbouw en traumahulp. Hartelijk dank!

Bloemengroet
Mw. S. Posthumus-Huizinga
T.S. Siniawei 29

Agenda
09-5-2022
09-05-2022
10-5-2022
11-05-2022

19.45
19.15
19.30
19.45

MFC/Tjaerdastate
MFC/Starkenborch
MFC/Tjaerdastate
MFC/Tjaerdastate

vergadering
vergadering
vergadering
vergadering

Kerkrentmeesters
Moderamen
Jeugdraad
Diaconie

Bezorger
Mw. S. de Vries

Het vier jaar durende zendingsproject, Rwanda is bijna ten einde.
De diaconie van Rinsumageast/sibrandahûs wil ook iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven in de vorm van
gebed en/of gaven.
Gebed van dominee Samuel van Mwana Ukundwa in Rwanda naar aanleiding van de afronding van de jarenlange
steun vanuit Friesland voor het werk van de kerken en organisaties in Rwanda Het volgende videobeeld is
beschikbaar op: https://vimeo.com/696085095)
Laten we bidden
Vader wij danken U voor dit moment, dat we tot U mogen komen als uw kinderen.
Wij zijn U dankbaar voor hoe U leden van de kerken in Friesland inzet om kwetsbare kinderen, kinderen met
handicaps, kinderen geïnfecteerd met AIDS, kinderen uit arme families te helpen.
Dank U, voor uw hulp in de laatste vier jaar door uw mensen, leden van de kerken uit Friesland.
We spreken een zegen over hen uit, nu we binnenkort ons partnerschap gaan beëindigen van de laatste vier jaar.
We bidden om uw zegen voor hun families, zegen hun werk, zegen wat zij doen.
Zegen hun kerken zodat ze door kunnen gaan met helpen op andere plekken.
Wij danken U zo, God, wij weten dat U van kinderen houdt, de kwetsbare kinderen in Rwanda, wij geloven dat U
hen blijft zegenen, U blijft hen steunen, U blijft hen leven geven.
Wij danken U voor dit moment, laten we, help ons om deze vriendschap, deze relatie vast te houden ook al eindigt
de partnerschap relatie en vriendschap kan blijven.
Wij zegenen U, wij danken U voor iedereen die U hebt ingezet in de afgelopen 4 jaar. Wij blijven bidden voor hen.
In Jezus naam bidden wij.
Amen

Volgende week doopdienst
Op 15 mei zullen we de doop vieren van 2 kinderen van de familie Hijma:
Durk-Pieter en Jente Jitske, van Wietse en Gerda Hijma, wonend aan de Eysingawei 3.
We lezen dan over het verbond van God met Noach, al zijn nakomelingen en de dieren.
God nodigt ons uit om in een verbond met Hem te leven, temeer nu zijn Zoon
voor ons gestorven is en opgestaan. In de doop strekt God zijn liefde ook naar de kinderen
uit. Het evangelie klinkt in deze doopdienst: de koning nodigt de mensen van de straat uit (Lucas 14:15 e.v.).
Voorganger is W. L. de Jong.
De collecte is voor Kerk in actie en Kerk.

Toekomst van ons jeugdwerk!
Hoe gaat volgend seizoen eruitzien?
Zijn we toe aan een andere invulling van het seizoen?
Wat vind jij en/of jouw kind van het jeugdwerk zoals het nu gaat?
Graag willen wij van jullie ouders, jeugd en gemeenteleden horen!
We nodigen jou graag uit op dinsdag avond 10 mei in “De Beijer” om 19:30.
Groet Sietske en Janny
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