
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 14 JULI 2019 
11.00 uur      Grutte Tsjerke  (liturgie, zie onderaan) 
Voorganger:     onze eigen ouderenpastor Marianne Folbert 
Kind van dienst:    - 
Kindernevendienst:   - 
Lector:       Bert Folbert 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  - 
Presentatie gemaakt:   Rommy v.d. Kooi 
Bediening presentatie: Peter Christiaan Veenstra en Hessel Keegstra 
          
BLOEMENGROET:    De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar  

het gezin van Marco en Alida de Haan, Gysbert Japiksstrjitte 42. 
 
ZIEKEN: -  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 21 JULI:  
- hebben we als gastvoorganger ds. J. de Gier uit Dokkum 
- zingen we als kinderlied: Zegenlied (https://www.youtube.com/watch?v=Ks-NLsOPsUM) 
 
AGENDA: - 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Tsjerkepaad - Ook dit jaar doet Ternaard weer mee met Tsjerkepaad, die zal worden gehouden van 6 juli t/m 
14 september. De deelnemende kerken zijn te herkennen aan de speciale Tsjerkepaad vlag. De meeste 
kerken zijn wekelijks op de zaterdagmiddag geopend van 13.30 - 17.00 uur. Er zijn speciale gidsen verkrijgbaar 
in de kerken en ook op de website van Tsjerkepaad kunt u meer informatie vinden. 
Vanavond in de Witte Tent op Lauwersoog – Sing-in om 19.30 uur o.l.v. Carin de Wind-Tammens, Zoutkamp. 
Muzikale medewerking is van Chr. Muziekvereniging Tida Kira, Munnekezijl o.l.v. Jan Werkman. 
 
LITURGIE, thema: Wijs mij Uw weg 
Welkom 
Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2 (God zij ons gunstig en genadig) 
Stil gebed, Votum en groet 
Klein Gloria 
Gebed van toenadering 
Zingen: Psalm 25: 2, 3 en 6 (Here maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend) 
Leefregel:  De tien woorden als smeking   
Zingen: Psalm 119: 1, 6 en 14 (Welzalig wie de rechte wegen gaan) 
Zingen kinderlied: Zegenlied (https://www.youtube.com/watch?v=Ks-NLsOPsUM) 
Gebed bij de opening van de Schrift   
Lezen: Johannes 14: 1-14 
Zingen: Lied 512: 1, 3 en 5 (O Jezus,  hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in ’t oor) 
Verkondiging: Johannes 14: 6 - Ik ben de weg, waarheid en het leven. 
Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7 (U kennen en tot U leven) 
Dank en voorbede, stil persoonlijk gebed en  afsluitend met een gezamenlijk ‘onze Vader’ 
Collecte  
Ondertussen Opw. 687 (Heer leer mij Uw weg door Sela, www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro ) 
Slotlied: Lied 425 (Vervuld van Uw zegen gaan wij onze wegen) 
Zegen 
 
Mededelingen voor het Meidielingsblêd uiterlijk donderdags 18.30 uur doorgeven aan de scriba (571380 of o.bouma@knid.nl) • Het 
Meidielingsblêd staat (veelal vanaf vrijdagsavonds) op de site van onze gemeente: www.pkn-ternaard.nl • De kerkdienst beluisteren of bekijken is 
mogelijk (live of naderhand) via: www.kerkomroep.nl • Informatie/mededelingen voor de website kunnen ook aan de scriba worden doorgegeven 
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