Sneinskrante
Jaargang 21, nr. 49
Dienst
Voorganger
Organist
Lector
Collecte

zondag 13 november 2022

: Om 9.30 uur in de Alexanderkerk
: Ds. J. van den Boogaard
: Dhr. J. Boersma
: Mw. H. de Boer
: 1e Zending 2e Kerk

Liturgie:

Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 33: 7,8 Heil hem, die hoopt in vrees en beven
Bemoediging en groet
gevolgd door Klein Gloria
Gebed
zingen lied 413: 1,2,3 Grote God, wij loven U
Gebed bij de opening van het Woord Lezing
Mattheus 6: 7 – 15
Johannes 6: 37 – 40
Zingen Lied 370 Vader, die woont in hemels licht
Preek
Zingen lied 800: 1,2,3,4 Wat zou ik zonder U geweest zijn
Dank- en voorbeden
Slotlied 755 Toch overwint eens de genade
Zegen
afgesloten met 3x Amen

Bloemengroet
Dhr. J. Posthumus

Collecte 13 november
Kerk in Actie, Golfstaten, de kracht
van Bijbelverhalen
In de Golfstaten werken miljoenen
arbeidsmigranten. Ze maken lange
werkdagen onder erbarmelijke
omstandigheden om geld te verdienen
voor hun familie ver weg. Veel van
deze arbeidsmigranten zijn christen en
willen graag meer weten over de
Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen.
Het Bijbelgenootschap in de
Golfstaten traint voorgangers in
storytelling: een vertelmethode waarbij
Bijbelverhalen mondeling worden
doorgegeven. De eeuwenoude
verhalen komen zo tot leven en krijgen
betekenis in het leven van de
arbeidsmigranten. De Bijbel geeft
moed en kracht.

Bezorger
Dhr. N. Halbesma

T.S.Siniawei 35

Agenda:
16-11-2022

19.45 MFC/ It Ljochte Fjild

bijeenkomst

Gemeente avond

Vacaturebank
Op ieder adres van ons ledenbestand is weer een jaarboekje bezorgd.
Hierin vindt u opgenomen de meest actuele gegevens van onze kerkelijke gemeente,
zodat u één en ander kunt raadplegen, wanneer u dit nodig hebt.
Bij het jaarboekje ingesloten zat een opgave-vel voor de vacaturebank.
Geen enkele vereniging / kerk / instelling kan tegenwoordig meer zonder vrijwilligers.
Ook wij als Protestantse Gemeente Claercamp kunnen dat niet.
En zo nu en dan is het nodig om de lijst met namen van vrijwilligers eens te verversen:
mensen vertrekken, mensen worden ouder, noem het maar op.
Daarom wordt er opnieuw een beroep op iedereen gedaan om de lijst te bekijken en
aan te geven wat er eventueel door u / door jou gedaan kan worden.
U / jij kunt één hokje aankruisen, maar dat mogen er natuurlijk ook meer zijn.
En na het invullen de lijst graag inleveren bij één van de kerkenraadsleden, zij zorgen
er dan wel voor dat de lijsten op de goede plek komen.
Mogen we rekenen op uw / jullie medewerking?
Graag zien we ingevulde lijsten terug vóór 1 december a.s.

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.

Dienst volgende week
zondag 20 november
Om 9.30 uur
in de Alexanderkerk
Voorganger is
Mw. W. Marinus
De collecte is voor
Diaconie en Kerk
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