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Zondag 12 juni 2022

Dienst: 09.30 uur, Alexanderkerk: Voorganger ds. W.L. de Jong. Organist : dhr.P.vd Lugt.
Lector: mevr.G. Holtrop.
1 collecte : Diaconaal doel.
Avondmaalsviering met Trinitatis
Het is vandaag drie-eenheidszondag, waarop we de overvloed van God vieren. God is Vader, Zoon en
Heilige Geest; de rijkdom van zijn wezen maakt ruimte voor de mens en de Heilige Geest trekt ons
in de sfeer van de goddelijke relatie tussen Vader en Zoon. Wij vieren daarom op deze feestdag ook het
Heilig Avondmaal, al lopende. Wij delen het lichaam van Christus, opdat Hij in ons is, zoals de Vader in
de Zoon is. Daarover lezen we uit Johannes 17.
Liturgie: Trinitatis
Welkom en stilte
Lied 8: 1 en 6
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed om ontferming
Lied 705: 1, 2 en 3.
Gebed voor de opening v.h. Woord
Lezing Johannes 17: 1-8 en 20-26
Lied 869: 1, 4 en 5.
Verkondiging
Orgelspel uitlopend op lied 389: 1, 2, 3 en 4.
We volgen de avondmaalsliturgie, met
- lied 385: 1, 2 en 4.
- Lied 405: 1 en 3
- “Lam Gods dat wegdraagt…”
Breken en delen
Dankgebed
Slotlied: 704: 1 en 3.
Zegen, amen.
Bloemengroet : mevr.W. Hoekstra-Bakker, Birdaarder straatweg 109. Dokkum. Bezorger : mevr.A. Boers.
Huwelijks jubileum.
Op vrijdag 17 juni a.s. zijn dhr E.Zietsma en mevr. E.Zietsma-Faber 45 jaar getrouwd. Namens ons allen
van harte gefeliciteerd met dit jubileum
B. Van Sytzamawei 10 9105LH Rinsumageast.
Dienst volgende week.
Zondag 19 juni om 14.00 uur tentdienst Voorganger is pastor W. Marinus. En m.m.v. de gospelband
Victorius.. Er zijn twee collecten 1 e diaconie 2e kerk
Agenda
13-06-2022
15-06-2022

19.45

MFC/Tjaerdastate

vergadering

Een "mond" vol

Gaat niet door

Kliederkerk

12 juni: Heilig Avondmaal: Collectedoel: Lichtpunt Kollumerzwaag. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne.
“Er te zijn voor elkaar en voor de ander”. Dagelijks zien we de nood en vluchtelingenstroom in Oekraïne
toenemen. Lichtpunt is er voor mensen in nood, voor mensen die tussen wal en schip raken. Vanuit die
missie zetten we ons graag in om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en een veilig thuis te geven. Dit
doen we heel concreet door, naast de reguliere opvang bij Lichtpunt, de Hof van Heden tijdelijk
beschikbaar te stellen voor opvang van kinderen, vrouwen en mannen, die op de vlucht zijn vanuit
Oekraïne, geen dak boven hun hoofd hebben en zoeken naar veiligheid. De Hof van Heden is het gebouw
achter de nieuwe appartementen bij de Lichtpuntboerderij aan de Foarwei 111. De Hof staat mooi op
zichzelf, heeft veel ruimte om in verschillende appartementen in de delen, heeft een eigen ingang, een
grote keuken en sanitaire voorzieningen. Douches worden separaat geplaatst.Vanaf 10 april is het eerste
gezin uit Oekraïne aangekomen op de boerderij. Hoeveel mensen nog gaan komen en wanneer is
onbekend. Maar financiële hulp is zeer welkom.Diaconie PG Claercamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462
o.v.v. Avond
Gaat u ook mee op vakantie?
Het vakantiebureau organiseert vakanties met aandacht voor senioren en mensen met een zorgvraag. De vakanties
zijn van zaterdag tot zaterdag, zijn verspreid door het jaar heen en vinden plaats in Dennenheul in Ermelo, Nieuw
Hydepark in Doorn en Hotel IJssel vliedt in Wezep. Ook kunt u kiezen voor een van onze vaarvakanties op het schip
Prins Willem-Alexander.
Tijdens de vakantieweken kun u deelnemen aan allerhande activiteiten. U kunt wandelen of (rolstoel/duo) fietsen in
de prachtige omgeving van de hotels, mee met een excursie, deelnemen aan een spel of genieten van een optreden.
U kunt zelf kiezen waar u aan deel wilt nemen.
Onze vrijwilligers ondersteunen u daar waar nodig. Ook als u een zorgvraag heeft, staan de vrijwilligers voor u klaar:
verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent.
De vakantieweken worden mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland en hebben een open
protestants-christelijk karakter: iedereen is van harte welkom! Een predikant of geestelijk verzorger is aanwezig,
verzorgt de zondagse viering en is beschikbaar voor een goed gesprek.
Meer informatie / reserveren
Wilt u meer informatie over onze vakantieweken of een vakantie
aanvragen? Vraag dan onze vakantiegids aan via
info@hetvakantiebureau.nl, (0343) 74 58 90 of kijk op onze
website: www.hetvakantiebureau.nl.
Hier vindt alle informatie over data, tarieven en voor wie de
vakantieweken bedoeld zijn.
Vrijwilliger worden? Vakantieplezier staat centraal!
Lijkt het u leuk om onze vakantiegasten een heerlijke onbezorgde
week te bezorgen? Meld u dan nu aan als vrijwilliger.
Aanmelden kan via www.hetvakantiebureau.nl/vrijwilliger, hier
vindt u ook meer informatie over ons vrijwilligerswerk.
Of u kunt contact opnemen met Wim van der Tas, onze coördinator vrijwilligers wvandertas@hetvakantiebureau.nl,
(0343) 74 58 98 Wij verwelkomen u graag!
Voor meer informatie of vragen Kunt u contact opnemen met een diaken. in dit geval met:Alie Posthumus.
Telefoon:0511-423093
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