
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 2 JUNI 2019 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  (liturgie z.o.z.) 
Voorganger:     dhr. G. Riemersma uit Dokkum  
Kind van dienst:    Mirjam v.d. Wal 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      Kees Rensma  
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  - 
Presentatie gemaakt:  Onno Bouma 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Sjoukje Hoekstra 
 
BLOEMENGROET:    
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar br. en zr. Jan en Jannie Bandstra-
Visser, Oranjebuorren 6, vanwege hun 45-jarig huwelijksjubileum op donderdag 30 mei j.l. 
 
ZIEKEN:   
- Zr. A. Steenstra-Adema, A. Nautastrjitte 9, is tijdelijk opgenomen in Dongeraheem (kamer 3.13)  
- Br. T. van Sleen, Herweijstrjitte 4, is thuisgekomen vanuit het MCL  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 9 JUNI:  
- hebben we als gastvoorganger dhr. J.Y. v.d. Wal uit Moarre 
- start de kinderkerk om 09.30 uur in het dorpshuis en komen de kinderen halverwege de dienst naar de kerk 
- zingen we als kinderlied: Ik moet weggaan      

(https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E/watch?v=dBRp9nBw6PI&index=32&list=PL665EF657A0680562) 
 
AGENDA:  
7 t/m 10 juni - Pinksterfeest Veenklooster, info zie huis-aan-huis folder of www.pinksterfeest.com  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Omdat er geen nieuwe scriba is gevonden, zal al het printwerk vanaf nu door Gerrit Sipma (Worp van 
Peijmastrjitte 11) worden gedaan. Graag op tijd contact met hem opnemen via e-mail (gerrit@knid.nl). 
 
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 

http://www.pinksterfeest.com/
mailto:gerrit@knid.nl
mailto:o.bouma@knid.nl


LITURGIE 
Int. lied Psalm 47 : 2 - God stijgt blinkend schoon 
Groet en bemoediging 
Klein Gloria 
Inleiding op de dienst 
Woorden van troost 1 Tim. 2 : 5 + 6  
Lied 361 : 1 + 2 – Er heeft een stem gesproken 
Gods leefregels 1 Petrus 3 : 8 t/m 11 
Lied 361 : 4 + 5 – Het woord van God gegeven 
Gebed om Gods Geest 
Lied 412 : 3 – U Vader U zij lof 
Kinderlied: Dank u wel (https://www.youtube.com/watch?v=dBRp9nBw6PI&index=32&list=PL665EF657A0680562) 
Lezing Lucas 9 : 28 t/m 31 + 34 + 35 
Lucas 24 : 1 t/m 7 
Lied 619 : 1 +3 + 6 – Lof zij God 
Lezing Handelingen 1 : 1 t/m 11 
Lied 666 : 2 – De Heer is in de wolken 
Verkondiging  
TIJDENS VERKONDIGING:  https://www.youtube.com/watch?v=F5c7eoC8cBE 
Lied 663 : 1 + 2 – Al heeft Hij ons verlaten 
Dankgebed- voorbeden 
Collecte 
Slotlied Ev. liedb. 140 : 1 + 2 + 3 – Kroon Hem met gouden kroon 
Zegen 
Lied 416 alle vier: Ga met God 
     

https://www.youtube.com/watch?v=F5c7eoC8cBE

