
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019, Lytse Tsjerke 
09.30 uur      Lytse Tsjerke  (liturgie, zie onderaan) 
Voorganger:     dhr. T.R.A. Simonides uit Burdaard 
Kind van dienst:    - 
Kindernevendienst:   - 
Lector:       Alie v.d. Kooi 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Zomerzending 
Presentatie gemaakt:   - 
Bediening presentatie: - 
Na de dienst is een ieder welkom om in de kerk te blijven koffiedrinken. 
          
BLOEMENGROET:  De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar  
zr. Z. Kloosterman-v.d. Kooi, De Skûle kamer 211 in Metslawier. 
 
ZIEKEN: - 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 18 AUGUSTUS:  
- hebben we als voorganger onze eigen ouderenpastor Marianne Folbert-v.d. Heijden 
- is de dienst in de Lytse Tsjerke en zingen we niet van de beamer; er zijn een beperkt aantal liedboeken  
  aanwezig, dus indien mogelijk graag uw eigen liedboek meenemen. 
 
AGENDA: - 
 
ANDERE MEDEDELINGEN: Vanavond om 19.30 uur in de Witte Tent op Lauwersoog: ‘Zingen op verzoek’ 
o.l.v. Janneke Kerkhof, Hantumhuizen / organist: Jaap Sake Heeringa, Dokkum. De Witte Tent staat op het 
terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat te Lauwersoog. In de pauze is er koffie, thee en limonade. De 
entree is gratis. Er is een collecte voor de onkosten. 
 
LITURGIE: Welkom  

Intochtslied psalm ( lied)  62 : 1 en 4 
Stil gebed / Bemoediging en groet / Klein Gloria 
Gebed om een zegen 
Zingen psalm ( lied) 62 : 5 
Woord bij zondag 11 augustus 2019 
Moment van inkeer, verootmoediging en genadeverkondiging 
Zingen lied 723 : 1 en 2 
Het gaan van de weg met de leefregels ons gegeven 
Zingen psalm ( lied)  25 : 2 
Gebed voor de opening van de Bijbel 
1e lezing Psalm 104 : 5 – 18  en de verzen  31- 35 ( Bijbel in  Gewone Taal) 
Zingen lied 978 : 1  
2e lezing  Mattheüs 6 : 25 – 29 ( Bijbel in Gewone Taal) 
Zingen lied 978 : 3 
Overdenking 
Zingen lied 345 : 1 , 2 en 3 
Dankzegging en gebeden / Collecten 
Slotlied lied 871 : 1 , 2, 3  en 4 
Zegen / Gezongen amen 

Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl (live of 
naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagsmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). 
Info/mededelingen voor de website graag doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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