
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 9 JUNI 2019, eerste pinksterdag 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  (liturgie z.o.z.) 
Voorganger:     dhr. J.Y. v.d. Wal uit Moarre  
Kind van dienst:    Sytske Sterre de Vries 
Kindernevendienst:   ze starten om 09.30 uur in het dorpshuis en komen na de preek naar de kerk 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Johan Boeijenga  
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  - 
Presentatie gemaakt:  Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: David de Vries en Chris Veenstra 
 
BLOEMENGROET:    
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar het gezin van Yme & Esther en 
Hidde Braaksma-Kramer, Van Aylvastrjitte 11, i.v.m. de geboorte van hun zoon en broertje Jelte op 13 mei j.l. 
 
ZIEKEN:   
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 16 JUNI:  
- is er om 15.00 uur een Top2000-dienst in de tent op het feestterrein  
- medewerking wordt verleend door ds. G. Rinsma + band 
- na afloop is er koffie/thee/ranja 
 
AGENDA:  
t/m 10 juni - Pinksterfeest Veenklooster, info zie huis-aan-huis folder of www.pinksterfeest.com  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Wie gaat er mee naar de Synagoge in Groningen? Op vrijdagmiddag 21 juni om 13.00 uur. 
Opgave bij Janneke Boeijenga tel. 0519571717 
 
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 
 

Lied voor de dienst: Nieuwe liedboek 675 ‘Geest van hierboven’ 
Lied van de intocht: Psalm 33 vers 1, 2 
Stil gebed, Wijdingswoord en Groet 
Zingen: Klein Gloria 
Zingen: Evangelische liedbundel 218 ‘Samen in de Naam van Jezus’ 
Gebeden  
Zingen: Gezang 78 (Liedboek 1973) vers 1, 2 en 4 ‘Laat me in U blijven’ 
Leefregel: Galaten 5 : 22-26 ‘Vrucht van de Geest’ 
Zingen: Nieuwe liedboek 252 ‘Wat zijn de goede vruchten’ 
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-14 
Zingen: Nieuwe liedboek 687 ‘Wij leven van de wind’ 
Schriftlezing: Ezechiël 36 : 22-28 
Zingen: Evangelische liedbundel 147 vers 1, 2 en 3 ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’ 
Prediking: ‘Een nieuw hart’ 
Zingen: Nieuwe Liedboek 836 vers 1, 4 en 5 ‘O Heer die onze Vader zijt’ 
Kindermoment 
Zingen met de kinderen: ‘Ik moet weggaan’ van Elly Zuiderveld 

(https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E/watch?v=dBRp9nBw6PI&index=32&list=PL665EF657A0680562) 

Gebeden 
Slotlied: Nieuwe liedboek 705 ‘Ere zij aan God, de Vader’ 
Zegen 
 
 


