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Sneinskrante
Jiergong 19, nûmer 48 6 novimber 2022 Tsjinst : Om 9.30 oere yn de Alexandertsjerke Foargonger : Ds. W.
Veltman Organist : Dhr. P. vd Lugt Lektor : Mw. J. Mellema Kollekte :1e Sinding 2e Tsjerke
Liturgy:
Wolkom/meidedelings troch de âlderling fan tsjinst
Momint fan ynkear/stilte
Begjinliet Psalm 84: 1, 2 en 6 ‘Hoe leaflik is Jo hûs, o
Hear’
Fotum en Groet
Sjonge Liet 195 Lyts Gloria
Eare oan de Heit en de Soan en de Hillige Geast,
lykas yn it oanbegjin, no en jimmer
en fan ivichheid oant ivichheid. Amen
Ynliedend wurd
Gebed om ûntferming
Sjonge Liet 723
‘Dêr’t God de Hear syn fuotstap set’
Gebed by de iepening fan it Wurd
Hjirnei gean de bern foar de njonkentsjinst nei
harren eigen romte.
1e Skriftlêzing Jesaja 55 : 6 – 11 LECTOR
Sjonge Liet 315: 1 en 2
‘Wy tankje Jo, o God en Heare’
2e Skriftlêzing Lukas 19: 1 – 10 LECTOR
Sjonge Liet 315: 3
‘Gemeente, oan jim ierdske hannen’
Preek yn trije koarte dielen
Nei dizze ûnderskate dielen sjongen wy
1. Liet 928
‘Hoe’t ik ek bin’
2. Liet 916
‘Do kinst net djipper falle’
3. Liet 722
‘Wy hawwe, Hear, jo stimme heard’
Slotgebed – foarbeaën - stil gebed – mienskiplik
‘Us Heit’

Mw. S. de Vries-de Jong Mw. A. Boers Waadwente,
Kluut 6

Us Heit yn ’e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit Jo keninkryk komme,
lit Jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn ’e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden,
sa’t ek wy ús skuldners ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan ’e kweade.
Want Jowes is it keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid.
Amen
Slotliet Liet 885
‘Grut is Jo trou, o Hear, Heit yn ’e himel’
Sinding en Seine
Sjonge Liet 431C
‘Amen, amen, amen’
Kosteres Durkje van Minnen – de Vries sil nei 30 jier har
kosterswurksumheden dellizze en wurdt tasprutsen
troch ien fan de tsjerkrintmasters. Hjirnei sjonge wy út
it ‘Reade Boekje’:
‘Sjoch nei de fûgels’
1.Sjoch nei de fûgels, sjoch nei de blommen,
God tinkt oan beide, Hy hat se leaf.
Refr. Lit witte allegear, de God fan leafde
wol minsken helpe, ek dy en my.
2.Mear as fan fûgels hâldt Hy fan minsken,
mear noch as blommen hat Hy dy leaf.
Refr.
3.Al hast ek soargen, al fielst dy iensum,
liket it tsjuster, God bliuwt by dy.
Refr.
4.Wy sille krije, wat God ús sein hat,
foar ider leafde en frede yn ’t hert.
Refr.
Kollektes by de útgong fan ’e tsjerke

Blommengroetnis : Besoarger : Mw. A. Boersma
Mw. H. Elzinga Tuskenmarren 1
Uit de gemeente:
Jaap Posthumus van de T.S. Siniawei is donderdag 3 november geopereerd aan zijn rug. Vrijdag 4

november mocht hij weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Jaap moet het voorlopig rustig aan doen. Wij
wensen hem beterschap toe.
Agenda
8-11-2022 19.45 MFC/Starkenborch vergadering Moderamen
09-11-2022 19.45 MFC/Tjaerdastate vergadering Diaconie
10-11-2022 19.45 MFC/Tjaerdastate vergadering Kerkrentmeesters
Woensdag 16 november is er een extra gemeenteavond. Dit is i.v.m. het beroepingswerk, op zoek naar een
nieuwe predikant die bij onze gemeente past. We nodigen een ieder uit om te komen. Aanvang 20.00 uur
in het MFC de Beijer.
Beste mensen,
Ik wil jullie nog hartelijk danken voor de prachtige bloemen die we mochten ontvangen namens de
PG Claercamp.
We zijn druk bezig alles een plekje te geven in de nieuwe woning.
Ik wens jullie zondag een mooie dienst toe.
Hartelijke groeten, ook van Hester, Ruerd en Brecht
Wybren de Jong.

Kom kijken.
Heb jij altijd al eens bij de Voedselbank en kleding- en speelgoedbank achter de schermen willen kijken?
Ben je benieuwd hoe het werkt?
Wil je weten waar Voedselbanken hun eten inzamelen en aan kleding en speelgoed komen?
Wil je zien hoe we omgaan met voedselveiligheid?
Ben je benieuwd wanneer je in aanmerking komt voor hulp?
Dan is dit je kans!
Kom naar onze open dag op zaterdag 19 november van 10.30 tot 16.30 uur.
We proberen op die dag al je vragen te beantwoorden.
Iedereen is welkom
Jong, oud en alle belangstellenden die meer willen weten over de Voedselbank en kleding- en
speelgoedbank .
Voedselbank Dantumadiel,
Roggeblom 13,
9104 HX Damwâld.
Liever geen cadeaus of bloemen.
is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids,
manvrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek,
Collecte 6 november
voedselveiligheid en klimaatverandering. Diaconie PG
Zambia,
Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. Kerk in
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard Actie- Zending (Zambia)
nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University Dienst volgende week Zondag 13 november
in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en
Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar Om 9.30 uur
deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij, samen
In de Alexanderkerk Voorganger is
met hun Zambiaanse collega’s, opleiden leveren een
ds. J. van den Boogaard De collecte is voor Zending en Kerk
waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding
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