
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 7 JULI 2019, overstap- en uitzwaaidienst 
 

Voorafgaand aan de dienst is er koffiedrinken in de kerk. 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  (liturgie z.o.z.) 
Voorganger:     onze eigen ouderenpastor Marianne Folbert 
Kind van dienst:    Anna Maaike Wassenaar 
Kindernevendienst:   - 
Lector:       Janneke Goodijk 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie (binnenlands diaconaat) 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Oane Talsma 
          
BLOEMENGROET:  
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar zr. L. Sijtsma-Dijkstra, Gysbert 
Japiksstrjitte 4, i.v.m. 80e verjaardag op 30 juni j.l. 
 
ZIEKEN:  
- Zr. Renske de Beer-Monsma, Gysbert Japiksstrjitte 37, kwam weer thuis uit het UMCG 
- Br. Theo van de Ploeg, v. Aylvastrjitte 12, is thuis vanuit het MCL 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 14 JULI:  
- hebben we wegens omstandigheden niet ds. R. de Pee, maar Marianne Folbert als voorganger 
- begint de dienst om 11.00 uur (i.p.v. om 09.30 uur) 
- zingen we als kinderlied: Zegenlied (https://www.youtube.com/watch?v=Ks-NLsOPsUM) 
 
AGENDA:  
Maandag 8 juli – Kerkenraadsvergadering, 19.30 uur in Tunawerth 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Tsjerkepaad 
Ook dit jaar doet Ternaard weer mee met Tsjerkepaad, die zal worden gehouden van 6 juli t/m 14 september. 
De deelnemende kerken zijn te herkennen aan de speciale Tsjerkepaad vlag. 
De meeste kerken zijn wekelijks op de zaterdagmiddag geopend van 13.30 - 17.00 uur. 
Er zijn speciale gidsen verkrijgbaar in de kerken en ook op de website van Tsjerkepaad kunt u meer 
informatie vinden. 
 
Vanavond in de Witte Tent op Lauwersoog 
Om 19.30 uur is er een sing-in, muziek en leiding door Gospelgroep Our Choice uit Lauwersoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

mailto:o.bouma@knid.nl


LITURGIE: 
Overstapdienst groep 8 en uitzwaaidienst Rebecca en Renske 
Thema: Ga op weg! 
Overstappers: Sybren v.d. Wal, Thirza Tilma, Ilse Smit en AnnaWil Bouma 
 
Voor de dienst; What a beautiful name (Hillsong) https://www.youtube.com/watch?v=nQWFzMvCfLE  
Aanvangswoord 
Intochtslied: Psalm 66: 1, 3 en 7 (yn it Frysk) 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
Klein Gloria 
Gebed   
Zingen: ELB 342 (Heer ik prijs Uw grote naam) 
Leefregel: Galaten 6: 1-10 (Bijbel in Gewone Taal) 
Zingen van Gods goede leefregels (melodie ELB 454; Jezus zegt dat hij van ons verwacht) ↓ 
Gebed om de hulp van Gods Geest   
Kijk en luisterlied van Ilse: Kleuren, kleuren https://www.youtube.com/watch?v=H0s6uHPBLv0  
Lezen: Lucas 10: 1-11 (Bijbel in Gewone Taal)   
Elly en Rikkert: Samen www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo   
Verkondiging 
Zingen; Opwekking 798 Hou vol  https://www.youtube.com/watch?v=74OKWnnMEa8  
 
Overstapmoment van  Sybren v.d. Wal, Thirza Tilma, Ilse Smit en Annawil Bouma 
Zingen: Onder boven voor en achter https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0   
Toneelstukje: Klaar voor de start  
Zingen: ELB 444 Ik zegen jou in Jezus naam > kinderen gaan daarna bij de tieners zitten 
 
Uitzwaaien Renske en Rebecca  
Filmpje World Servants https://www.youtube.com/user/worldservants  
Uitzwaaimoment 
Luisterlied: Reckless love van Cory Asbury https://www.youtube.com/watch?v=JehGZrQ0GBM  
Dank en voorbede en persoonlijk stil gebed en afsluitend gezamenlijk gezongen Onze Vader 
Inzameling van de gaven,  

ondertussen lied van Sybren: Van top tot teen https://www.youtube.com/watch?v=Ua-NPawD_Cs  
Slotlied: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn  
Zegen 
 
 
 
Zingen van Gods goede leefregels  
(melodie: Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, ELB 454)  
 
Ken je Gods gebod, woorden één tot tien? God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!  
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!  
 
Een, dat is de Heer, niemand is als God. In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.  
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. Dien geen and're goden, dan God de Heer.  
 
Drie, dat is de naam van de hoge God. Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.  
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.  
 
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.  
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.  
 
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.  
Acht: je mag niet stelen, wat van and'ren is. Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 
  
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. Zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.  
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!  
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