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Van harte welkom in deze Avondmaalsdienst. U allen een goede en gezegende dienst toegewenst!
10.00 uur
Voorganger:
Lector:
Organist:
Collecte tijdens dienst:
Extra collecte bij uitgang:

Spiker, viering Heilig Avondmaal - een liturgie is aanwezig ds. Bert v.d. Togt
Froukje de Beer-Hoekstra
Johan Boeijenga
Verdeeld onder Diaconie en College van Kerkrentmeesters
Werelddiaconaat

Als afsluiter van het dorpsfeest is er vanmiddag de tentdienst om 14.30 uur op het Groene Hart.
In deze dienst voert zanggroep Telling Voices uit Minnertsga het themaprogramma 'Leauwe as net' op.
Wij nodigen jullie allen uit om deze dienst mee te vieren. Na de dienst is er voor iedereen koffie en thee.
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Jan en Froukje de BeerHoekstra, Spoarreed 2, i.v.m. hun 25-jarig huwelijksjubileum op maandag 5 juni j.l.
Zieken:
* Zr. P. Folbert-Burgerhout (A. Nautastrjitte 5) is opgenomen in het UMCG (afdeling K 4VA)
* Zr. L. van der Kooi-van der Veen (Dongeraheem 1.11) is opgenomen in het MCL (afdeling T, kamer 5)
* Br. H. Streekstra, G. Japisstrjitte 12, is opgenomen in de Waadwente (Afdeling Aak, kamer 6)
Afwezigheid/vervanging:
Van 16 juni t/m 5 juli heeft dominee Van
der Togt vakantie. In voorkomende
gevallen kunt u een beroep doen op
onze ouderenpastor Marianne Folbert.
Agenda:
Maandag 12 juni
Kinderkerkvergadering, 19.45 uur in SIL’s
Woensdag 14 juni
Jeugdraadvergadering, 19.30 uur bij Cora

Locatie:
‘De Poort’ Nehemia
Zaagmolenstraat 2 in Dokkum
Tijd:
a.s. vrijdag, vrij in- en uitlopen
tussen 19.00-23.00 uur

Oproep:
Wie wil er helpen met het organiseren
van de startzondag op 17 september a.s.?
Lijkt het je leuk om dit een keertje te doen,
dan kun je je aanmelden bij dominee.

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 website van onze gemeente: www.pkn-ternaard.nl
De kerkdienst beluisteren/bekijken kan (live of naderhand) via: www.kerkomroep.nl
Info/mededelingen voor de website kunnen ook aan de scriba worden doorgegeven.

