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zondag 11 september 2022
: Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
: Ds. W.L. de Jong
: Dhr. J. vd Woude
: Mw. H. de Boer
: Diaconaal doel

Vandaag: bevestiging en afscheid van ambtsdragers.
De volgende ambtsdragers vertrekken vandaag uit de kerkenraad:
Theo Thijsen en Aukje Marinus, Marga Joosten, Janny v. Diggelen,
Dirk-Johan Annema en Alie Posthumus. We zijn dankbaar voor hun inzet
de afgelopen jaren. We zijn verheugd dat we wel 2 nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen:
Tetty Sikma-Puite als ouderling commissies;
Jan van der Meulen als ouderling pastoraat (tot 75 jaar).
Na de dienst is er koffiedrinken in de Beijer.
Zondag11 september
Voor de kerkgangers is er een liturgieboekje, voor de anderen staat hier de liturgie:
Collecteafkondiging
Welkom en stilte
De kerk een thuis voor
Lied 139: 1, 7 en 8.
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed om ontferming
Afscheid van ambtsdragers
Luisteren naar lied van Christian Verwoerd: “Mijn waarde ligt niet in bezit"
Inleiding op de bevestiging
Geloftes van de nieuwe ambtsdragers
Lied 360: 1, 2, 3, 4.
Gebed bij de bevestiging en zegen
Verwelkoming en vraag aan de gemeente.
Toezingen lied 675: 1 en 2.
Gebed voor de opening v.h. Woord
Lezing Romeinen 12: 3 t/m 11.
Lied 974: 1, 2 en 4.
Lezing Lucas 15:1-7
Verkondiging
Orgelspel
Lied 362: 1 en 2.

jongeren
Kinderen en jongeren
hebben een plek in de kerk!
Onderzoek en ervaring
laten zien dat kerken die dit
serieus nemen,
aantrekkingskracht hebben
op jongeren en jonge
gezinnen. Of dit nu in een
traditionele of in een
vernieuwende omgeving is.
Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van
de Protestantse Kerk,
ontwikkelt materialen
waarmee jeugdwerkers en
andere vrijwilligers de kerk
tot een plek kunnen maken
waar jongeren zich gezien,
geliefd en veilig voelen. En
waar hun aanwezigheid en
talenten impact hebben.
Steun het jeugdwerk van de
Protestantse Kerk. Geef in
de collecte of maak uw
bijdrage over op
NL86RABO038.83.39.462
o.v.v. collecte Jong
Protestant
september.
Meer informatie
kerkinactie.nl/collecte en
jongprotestant.nl/thuisplek

Gedicht door Marga Joosten
Gebeden, afgesloten met Onze Vader
Lied 939: 1, 2 en 3.
Zegen, amen.

Bloemengroet
Dhr. F. de Groot
De fintsjes 2

Bezorger
Dhr.P. en Mw. T. vd Bij

Uit de gemeente:
Tietje Wiersma-Boersma, Hearewei 45, heeft een ongeluk gehad en moest vorige week daarvoor geopereerd
worden in het MCL. Zij verblijft nu voor revalidatie in De Batting, adres: Jetting 1a, 8862AK Harlingen.
We wensen haar en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

Rondleiding bij het orgel op 18 september
Onze organist Pieter v.d. Lugt is enthousiast over het bijzondere orgel in onze kerk en wil daar graag over vertellen.
Wilt u ook meer weten over de bouw en de bijzonderheden van het orgel? Geef u dan op voor 18 september.
Na afloop van de morgendienst zal hij ons dan inwijden in de geheimen van het orgel in de Alexanderkerk.
Geef u nu op bij ds. de Jong, tel. 0511-701754, of email: predikant@claercamp.com
Damwâld, 08-09-2022

Bij deze willen wij u hartelijk bedanken voor de vele kraskaarten die wij van u kregen.
Het was overweldigend!!
Om klanten een voedselpakket mee te kunnen geven zijn wij afhankelijk van giften en donaties
zoals wij van uw kerk ontvingen. Niet alleen deze actie maar al vele jaren is uw gemeente erg
betrokken bij de Voedselbank. We voelen ons gesteund door u in ons werk.
Met uw hulp kan het werk van de Voedselbank blijven doorgaan!!
Mocht u meer informatie willen over de Voedselbank willen hebben kunt u altijd contact met ons
opnemen.
Mede namens alle klanten en vrijwilligers hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Metsje de Vries,
Secretaris
Voedselbank Dantumadiel.
06 1822 8633

Startzondag “Aan Tafel” op 25 september
Over twee weken vieren we de start van
het winterwerk met een dienst in de
Beijer en een maaltijd, waar iedereen
welkom is. Binnenkort krijgt iedereen nog
een flyer hierover in de brievenbus.

Dienst volgende week
zondag 18 september
Om 9.30 uur
in de Alexanderkerk
Voorganger is
ds. W.L. de Jong
De collecte is voor
Zending en Kerk
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