
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 16 JUNI 2019, tentdienst op het feestterrein 
 

Omdat deze dienst in de feesttent wordt gehouden,  
is deze helaas niet te volgen voor de kijkers en luisteraars thuis….. 

 
15.00 uur      feestterrein, Top 2000-dienst 
Voorganger:     ds. G. Rinsma + band  
Kind van dienst:    Dirk Hidde v.d. Wal  
Kindernevendienst:   - 
Lector:       - 
Organist:      -  
Collecte:       t.b.v. de zoutstrooier 
Extra collecte uitgang:  - 
Presentatie gemaakt:  - 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma 
 
BLOEMENGROET:    
De bloemen van de kerk zijn met onze hartelijke groeten en ter bemoediging gebracht bij  
dhr. en mevr. Dijkstra, Worp van Peijmastrjitte 4.  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 23 JUNI:  
- hebben we als gastvoorganger ds. M.J. Koppe uit Dokkum 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8 
- zingen we als kinderlied: Iets van alle dieren (https://www.youtube.com/watch?v=CclAiARZigs) 
- is er na de dienst koffiedrinken in de kerk 
 
AGENDA:  
Maandag 17 juni – Vergadering College van Kerkrentmeesters 
Maandag 17 juni – Vergadering Consistorie 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Wie gaat er mee naar de Synagoge in Groningen? Op vrijdagmiddag 21 juni om 13.00 uur. 
Opgave bij Janneke Boeijenga tel. 0519571717 
 
OPROEP VAN DE KERKENRAAD: 
Tot op heden is er nog geen nieuwe scriba gevonden. Het moderamen heeft, in goed overleg, de taken van 
de scriba over verschillende mensen verdeeld, deels buiten de kerkenraad en deels daarbinnen. Bij de 
verdeling bleven we echter worstelen met het wekelijks terugkerende meidielingsblêd. 
Voorstel is nu om hiervoor een team van ca. zes personen samen te stellen, waarvan elk lid per toerbeurt die 
taak op zich gaat nemen onder de hoede van een ‘coördinator meidielingsblêd’. 
Als gemeente zijn we toch gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Gods gemeente in 
Ternaard?! Wie helpt ons uit de brand? 

Meldt u aan bij Bert Folbert (571819) of Eelke Goodijk (571988) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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