
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 24 november 2019 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:      Mw. M. Folbert-v.d. Heijden      
Kind van dienst:    Silke vd Veen 
Kindernevendienst:   Let op: er is geen kinderkerk 
Lector:        Iemkje Vlasman        
Organist:      Jelke Koolstra      
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: David de Vries en Yme Dijkstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Jan de Graaf en zijn 
kinderen Berend-Jan en Elyna, Wjuk 1. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 1 december 2019 (1e Advent):  
- hebben we als gastvoorganger : Ds. M.J. Koppe 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: ‘Van A tot Z’, link https://www.youtube.com/watch?v=lqdKMioJM2Q 
 
AGENDA:  
- zondag 24 november (vanavond!) gebedshealoere 19:00-19:30 Grutte Tsjerke 
- maandag 25 november     2e avond Cursus Ruimte voor de Geest met Jelle de Kok (inloop 19:30) 
- donderdag 28 november    buurtbakje in de bibliotheek 
- vrijdag 29 november      Connect@Sil’s (12-15j)  van 18:00-21:00 uur 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Kerstgroetactie 
Doet u dit jaar ook weer mee met de Kerstgroetactie van Friedenstimme 
Op 8 dec. worden in de kerk van Ternaard de setjes kerstkaarten en/of bijbelpakjes aangeboden. 
Een setje kerstkaarten bestaat uit drie kaarten met Bijbeltekst voor één adres.  
Kaarten worden gebruikt voor evangelisatie. De porto hiervan is € 1,45 per envelop.  
 
Stuurt u een Bijbelpakje? In het Bijbelpakje bevinden zich 2 Russische Bijbels. De portokosten zijn € 15,40 per 
pakje. Voor Moldavië, Oekraïne, Wit-Rusland en de Baltische Staten € 12,60. Het is niet mogelijk om het land 
uit te kiezen.  
 
Helpt u ons alstublieft zoveel mogelijk Bijbels, kalenders en kaarten te versturen naar ons werkgebied in de 
voormalige Sovjet Unie! Neem voor de bestelling contact op met: Janneke Boeijenga, tel. 05719-571717. 
Zij regelt dan een Bijbelpakje voor u. DOEN! 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=lqdKMioJM2Q


 

 
LITURGIE zondag 24 november 2019 (Eeuwigheidszondag) 
Thema: Jouw naam met Gods naam verbonden  

 

 Welkom  

 Zingen: Aanvangslied (staande) NLB 25 a Mijn ogen zijn gevestigd op God 

 Stil gebed  

 Bemoediging en Groet  

 Zingen: NLB 195 Klein Gloria 

 Woord van bemoediging, Jesaja 43: 1-3a  

 Zingen: NLB 139: 9 en 10 Gij zijt mij overal nabij 

 Gebed om ontferming en om de hulp van de Heilige Geest  

 Kinderlied: ‘Wie ben jij?’, link: https://www.youtube.com/watch?v=LE_23RfpXU4 

 Schriftlezing  BGT Exodus 3: 11-15 

 Zingen: NLB 280: 4, 5 en 6 Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel opengaat 

 Schriftlezing BGT Openbaring 2: 17  

 Schriftlezing  BGT Openbaring 3: 5-6  

 Luisterlied: Opwekking 717 - Stil, mijn ziel, wees stil, link 
https://www.youtube.com/watch?v=xHGaFKWwGbU  

 Verkondiging  

 Luisterlied, Sela - Ik zal er zijn, link https://youtu.be/XWGB-xjB3Y0  

 Wij gedenken…. 
Wij noemen de namen, kaarsen worden door familie aan de paaskaars ontstoken. 
Gelegenheid voor iedereen een kaarsje te ontsteken.  
Ondertussen luisteren we naar NLB 730  Heer herinner U de namen, link 
www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=A1F5SKrsLSg&feature=emb_logo  

 Dankzegging en voorbeden  

 Collecte 

 Zingen: Slotlied: NLB 801: 1,2, 3 en 5 Door de nacht van strijd een zorgen 

 Zegen + aansluitend zingen, NLB 415: 3 Zegen ons Algoede 

 Ontmoeting met koffie en thee 
 

U kunt de kerkdienst naderhand horen en zien via www.kerkomroep.nl .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl (live of 
naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagsmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). 
Info/mededelingen voor de website graag doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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