
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 23 JUNI 2019 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  (liturgie, zie onder) 
Voorganger:     ds. M.J. Koppe uit Dokkum 
Kind van dienst:    Jan Jelle Schoorstra 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 → laatste keer voor de zomervakantie 
Lector:       Alie v.d. Kooi  
Organist:      Johan Boeijenga  
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Onderhoud Kerk 
Presentatie gemaakt:  Chris v.d. Veen 
Bediening presentatie: Yme Dijkstra en Debora de Vries 
 
         Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk. 
 
BLOEMENGROET:   De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar  
  br. H. de Vries, Holwerterdyk 25, i.v.m. zijn 80e verjaardag op 18 juni j.l. 
 
ZIEKEN: - 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 30 JUNI:  
- hopen we het Heilig Avondmaal te vieren 
- hebben we als gastvoorganger ds. A.J. v.d. Wiel uit Leeuwarden 
- zingen we als kinderlied: Martha, Martha (https://www.youtube.com/watch?v=HPDt4BYGYo8) 
- is er geen kinderkerk  
 
AGENDA:  Maandag 24 juni – Diakonievergadering bij Arjen Kalma 
 
ANDERE MEDEDELINGEN: - 

 
LITURGIE: 
binnenkomst en welkom 
intochtslied: Psalm 84: 1, 2 en 5 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)  
stil gebed / votum en groet  
i.p.v. het Klein Gloria zingen we NLB 314: 1, 2 en 3 (Here Jezus om Uw woord) 
gebed van verootmoediging  
zingen: OLB 231: 1, 3 en 4 (Wij knielen voor Uw zetel neer) 
wetslezing: Ezechiel 36 : 24 – 32 (NBG vert. van 1951) 
zingen: NLB 655: 1, 4 en 5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang) 
gebed om de Heilige Geest  
zingen als kinderlied: Iets van alle dieren (https://www.youtube.com/watch?v=CclAiARZigs) 
schriftlezing: Handelingen 19: 1-7 
zingen: NLB 680: 1 t/m 5 (Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods) 
verkondiging: Vervolg van Pinksteren ... ! 
zingen: NLB 51b (Create in me a clean heart) 
dankzegging en voorbeden  
collecte  
slotlied: NLB 675: 1 en 2 (Geest van hierboven) 
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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