MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 19 MEI 2019
09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kindernevendienst:
Lector:
Organist:
Collecten:
Extra collecte uitgang:
Presentatie gemaakt:
Bediening presentatie:

Grutte Tsjerke (liturgie z.o.z.)
ds. D. Schreurs uit Hegebeintum
Silke v.d. Veen
groep 1-4 rn groep 5-8
Gerda Boersma
Arnold Zuur uit Damwâld
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
eigen jeugdwerk
Chris v.d. Veen
Debora de Vries en Chris Veenstra

BLOEMENGROET:
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties, maar tegelijk ook ter bemoediging,
naar br. en zr. U. Boonstra-Hiemstra, G.Japiksstr. 8. Op 15 mei mocht br. Boonstra zijn 75e verjaardag vieren.
ZIEKEN:
- Br. Theo v.d. Ploeg, Van Aylvastrjitte 12, is thuisgekomen vanuit het MCL
- Zr. A. Steenstra-Adema, A. Nautastrjitte 9, is tijdelijk opgenomen in Dongeraheem (kamer 3.13)
VOLGENDE WEEK ZONDAG 26 MEI:
- hebben we als gastvoorganger pastor A.M. Creemer-Allard uit Kudelstaart
- zingen we als kinderlied: Kom aan boord
(https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg&list=PL665EF657A0680562&index=45)
AGENDA:
21 mei Vergadering Beroepingscommissie
ANDERE MEDEDELINGEN:
Versierde wagen Dorpsfeest 2019 – Doe mee !
Ook tijdens dit dorpsfeest willen we als kerk weer meedoen met een versierde wagen. Deze wagen is er
speciaal voor alle kinderen die nog niet mee doen met een wagen en dat wel heel graag willen. We houden
nog even geheim wat voor wagen het deze keer wordt. Ben je nieuwsgierig en heb je zin om mee te gaan op
onze wagen, bel, app of mail dan met Geertje Schoorstra, 571531 of 06 12890729, gjboeijenga@hotmail.com.
Graag uiterlijk dinsdag 21 mei. Dan zorgen wij ervoor dat jij mee kunt op de versierde wagen in de optocht.
Tijdens de week voorafgaand aan het dorpsfeest gaan we het meeste kluswerk uitvoeren. Alle hulp is dan
welkom.
Hartelijke groeten, De activiteitencommissie

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

LITURGIE
- woord van welkom
- samenzang: 98 vers 1 en 3
- stil gebed
- votum en groet
- samenzang: Klein Gloria
- drempelgebed
- samenzang: 791
- leefregel
- samenzang: 974 vers 1, 2 en 5
- gebed
- kinderlied: Heerlijk (https://www.youtube.com/watch?v=Wh6x-KQSoak&index=35&list=PL665EF657A0680562)
- eerste lezing uit de Bijbel: Jesaja 30 vers 19 t/m 22 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)
- samenzang: 80 vers 6 en 7
- tweede lezing uit de Bijbel: Johannes 14 vers 1 t/m 6 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004)
- samenzang: 534
- preek: "Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links." (Jesaja 30 vers 21b)
- samenzang: 23c
- gebeden
- collecte
- samenzang: 32 vers 4
- zegen
- samenzang: 'Amen, amen, amen'

