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Collecte

zondag 15 mei 2022
: Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
: ds. W.L. de Jong
: Dhr. J. Boersma
: Mw. J. Mellema
: 1e Kerk in actie 2e Kerk

Vandaag doopdienst
Vandaag 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.).
Welkom en stilte
Lied 105: 1 en 3
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed
Lied 218: 1, 3 en 4.
Inleiding op de doop
Lied “Ik stel mijn vertrouwen…” Rode Boekje 47.
Geloofsvragen
Zingen Apostolische Geloofsbelijdenis
Doopgebed
Doop
Vraag aan de ouders en verwelkoming
Toezingen “Je bent een parel in Gods hand”, Rode Boekje 8.
Aanbieden doopkaarsen en doopkaarten
Gebed voor de opening v.h. Woord
Lezing Genesis 9: 8-17
Zingen “Lied van de nieuwe hemel...” Rode boekje 19: 1, 2 en 3.
Lezing Lucas 14: 15-24
Zingen “Zoek eerst het Koninkrijk…” Rode boekje 29: 1, 2
Verkondiging
Orgelspel
Lied 778: 1, 2, 3 en 4.
Gebeden
Lied "Abba Vader”, Rode boekje nr. 42
Zegen, amen.
Collecte bij de uitgang

Bloemengroet
Mw. A. van der Meer- de Vries
Nij Tjaerda 102 Damwâld

Bezorger
Mw. W. van der Veen

Bericht van overlijden
Afgelopen maandag, 9-5, is Antje (Anna) Fennema-Deelstra overleden
op de leeftijd van 98 jaar. De afscheidsdienst had zaterdagmorgen plaats
vanuit de kerk, waarna zij begraven werd op het kerkhof.
Zij was sinds 2004 weduwe van Jacob Fennema en kreeg met hem vijf
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Zij woonde de laatste jaren in Dongerahiem in Dokkum.
We wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Zondag 15 mei: collecte binnenlands diaconaat.
Op adem komen in jeugddorp De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun
leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis.
Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het
verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de
juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij
hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als
zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten
waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden,
muziekles, schilderen en judo.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in
De Glind voor kwetsbare kinderen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage
over op Diaconie PG Claercamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. collecte De
Glind.
Meer informatie op kerkinactie.nl/De Glind
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Agenda
17-5-2022
17-5-2022
17-5-2022

10.00 MFC/Bar
16.00 MFC/Tjaerdastate
19.30 MFC/Tjaerdastate

bijeenkomst
vergadering
vergadering

Koffie ochtend ouderen
Stuurgroep
Celebration Time

Dienst volgende week
zondag 22 mei
om 9.30 uur
in de Alexanderkerk
Voorganger
Dhr. W. Feddema
De collecte is voor
Diaconie, Kerk en Missionair werk
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