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Dienst: 09.30 uur, Alexanderkerk: Voorganger ds. W.L. de Jong. Organist : Dhr. J. vd Woude.
M.m.v. Zang en muziekgroep.
Lector: mevr. R. Zietsma.
2 collecten : 1 e Zending 2 e kerk .
Vandaag Pinksteren
We lezen met Pinksteren over Ruth en Naomi, aansluitend bij
de Joodse traditie waarin Ruth als feestrol op ’Sjavoeoth’ (Wekenfeest) gelezen wordt.
Daarnaast lezen we over de uitstorting van de heilige Geest uit Handelingen 2.
Het wordt een bijzondere dienst met een gelegenheidskoor, muzikanten Simon Korporaal
en Janke Woudstra. Ook Gerda en Pieta Roorda zullen 2 liederen ten gehore brengen.
Na de dienst kunnen we napraten met koffie en thee.
Liturgie.
Welkom en stilte
Lied 672: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed
Lied “Wees welkom, Geest van God…" van muzikanten en zanggroepje
Gebed van de zondag
Lezing Ruth 2
Lied van Gerda en Pieta Roorda: “Alles komt goed” - Jaap Reesema
Lied “Ik bouw op U” van muzikanten, gemeente en zanggroepje
Lezing Handelingen 2:1-11
Lied van Gerda en Pieta Roorda: "Hold on to me” - Lauren Daigle
Overdenking
Lied “Wij leven van de wind” van muzikanten en zanggroepje vers 1, allen v. 2 en 3.
Gedicht bij Pinksteren
Lied 686: 1, 2 en 3
Gebeden
Lied “Heer, wat een voorrecht”, met muzikanten en samenzang
Zegen, amen.
De Liturgie is in de kerk te volgen met behulp van het uitgedeelde boekje.
5 juni Pinksteren: zendingcollecte Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie
Vandaag vieren we Pinksteren: het feest waarin God ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en belangrijk is het om
begeesterd te raken. Gods Geest kan ons helpen bergen te verzetten. Gods Geest geeft ons hoop.
Pinksteren is een feest van hoop. Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in
KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet
hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in
hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen
inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen
hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Ze leren kleine
handeltjes op te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont,

raken ze begeesterd. Bedankt voor jullie steun voor dit hoopvolle werk in Zuid-Afrika. Diaconie PG
Claercamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v.Pinkstercollecte

Bloemengroet : mevr.H. Posthumus, Wynzerdijk 20- 4, Oentsjerk
dhr. E. Dijkstra, B. van Sytzamawei 15

Bezorger : mw. J. vd Meer.
mw. H. Elzinga.

Huwelijks jubleum.
Op Donderdag 2 juni j.l. waren dhr.en mevr.R. van Dijk en H. Thomas 50 jaar getrouwd. Namens ons allen
van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Van Burmaniastrjitte 5 9105 LE Rinsumageast.
Overlijden
Op 31 mei 2022 is Eeltje van der Weg overleden op de leeftijd van 77 jaar.
Hij woonde aan de Rjochthusstrjitte 13. Hij heeft vroeger bij de belastingdienst
gewerkt en als boekhouder, o.a. ook bij de gereformeerde kerk in R’geest.
De begrafenis had plaats in kleine kring op zaterdag 4 juni.
We wensen zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
Dienst volgende week.
Zondag 12 juni om 09.30 uur heilig avondmaal in de Alexanderkerk. Voorganger ds . W. l. de Jong. De
collecte is voor het hieronder vermelde doel.
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. Avondmaalcollecte
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Kerkrentmeesters
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