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Jaargang 21, nummer 36

Sneinskrante
Zondag 14 augustus 2022

Dienst: 09.30 uur, Alexanderkerk: Voorganger dhr. Y. Zagema. Organist : dhr.J.vd Woude.
Lector: mevr.G. Holtrop. 2 collecten : 1 e Zending , 2 e kerk.
Liturgie
Welkom door de dienstdoende ouderling
Aanvangslied: 90: 1, 3 en 8 Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen
Bemoediging en groet
Zingen van klein gloria
Gebed om ontferming
Een foto van 1 van mijn ankers in de tuin.
Zingen: 280: 1,2,3 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis
( zie thema)
De wetlezing in eigen woorden.
Zingen: 119: 1,4 en 40 Welzalig wie de rechte wegen gaan
Gebed bij de opening van de schrift
Schriftlezing 1: Genesis 15: 1 – 6 Abrams visioen
Zingen: 803: 1 en 2 Uit Oer is hij getogen
Schriftlezing 2: Hebreeën 6: 9 – 20 De hoop als anker
Zingen: 422 geheel. Laat de woorden die we hoorden
Verkondiging : Hoop als anker voor je ziel
• God wil je redden
• God vergeet Zijn eigen werk niet
• Anderen ontvingen het beloofde al
• God belooft en zweert
• Jezus is al binnen
Zingen:145 vers 1 en 3 O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Afsluiten met het gezamenlijk Onze Vader bidden.
Slotlied: 968: 1,2 en 4 De ware kerk
Zegen ( afgesloten met amen 431 b)
Dienst volgende week .
Op zondag 21 augustus is de dienst om 09:30 uur in de Alexanderkerk. Voorganger is Pastor. W. Marinus.
Er zijn twee collecten 1 e Diaconie, 2 e kerk.
Bloemengroet : mevr.H. de Vries-Bloem, Aldewei 4

Bezorger : dhr.L. vd Bij.

Huwelijks jubileum.
Op Donderdag 18 augustus a.s. hoopt het echtpaar dhr.en mevr J.F. Zijlstra- H. de Vries hun 50 jarig
( gouden ) huwelijk te vieren. Namens ons allen Van Harte Gefeliciteerd en een fijne dag gewenst . Adres:
Juckemawei 25 9105 KA R,Geast

KERK IN ACTIE
14 augustus: Collecte Zomer Zending: Egypte: de
kerk staat op tegen armoede in het dorp in gypte
Met een groot ontwikkelingsprogramma
investeert de Koptische kerk in dorpen in heel
Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp
werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar
lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs,
werkgelegenheid en huizen. Er worden
bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen
georganiseerd, ondernemers kunnen kleine
kredieten afsluiten en huizen worden
gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo
werken kerk en samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’.
De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van grote betekenis voor de
samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale
organisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met
elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk.Mensen uit de kleine Koptische
Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen
kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. U
kunt dit werk steunen via de collecte in de kerk of door uw bijdrage over te maken via Diaconie PG
Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462 ovv : zomerzending Egypte. Hartelijk dank!
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