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Van harte welkom allemaal, ook de gasten en de luisteraars die thuis met ons verbonden zijn.
Vanmorgen zal Ulke van der Meulen openbare belijdenis van zijn geloof afleggen.
Iedereen een goede en gezegende dienst toegewenst!
09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kinderkerk:
Lector:
Organist:
Oppasdienst:
VideoTeam:
Collecten:
Extra collecte:

Grutte Tsjerke - liturgie is aanwezig ds. Bert v.d. Togt
Alie Margriet Kuipers
groep 1-4 en groep 5-8, ze starten deze keer in het dorpshuis. Halverwege de dienst
komen ze naar de kerk om de belijdenis van Ulke te kunnen meemaken.
Iemkje Vlasman
Kees Rensma
Hannie Kramer en Lidewij Sijtsma
Oane Talsma en Hessel Keegstra
1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Kerk in Actie Totaal

Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar br. en zr.
D. v.d. Kooi-Wijma, De Streng 2, i.v.m. hun 45-jarig huwelijksjubileum op 30 maart j.l.
Agenda:

Di. 11 april – Vrouwengespreksgroep, 09.30 uur bij Annie de Graaf, Herweijstrjitte 29
13 t/m 17 april - Stille week / Pasen, info rondom deze diensten z.o.z.

Andere mededelingen:
* We zijn blij om te kunnen melden dat we per heden een nieuwe
webmaster hebben: Peter Christiaan Veenstra (Van Aylvastr. 14).
* De collecte voor de droogte in Afrika van Kerk in Actie heeft het geweldige bedrag van € 345,00
opgebracht!!! Dit is inclusief de giften die op onze bankrekening zijn overgemaakt. Hartelijk dank
iedereen voor uw bijdrage.

sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de koninklijke
krachten
Gods kracht

Op deze 6e zondag van de veertigdagentijd horen we
traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de
schikking ligt een gekleurde doek. Deze verwijst naar de
verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die
staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven
de zachte krachten weer. De rode viooltjes vertellen over
nederigheid.

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
Het beluisteren en bekijken van de kerkdienst kan (live of naderhand) via: www.kerkomroep.nl

STILLE WEEK / PASEN:
WITTE DONDERDAG 13 april
19.00 uur in de Grutte Tsjerke, ds. G.J. v.d. Togt, viering Heilig Avondmaal
GOEDE VRIJDAG 14 april
09.30 uur in Spiker, kinderen van de kinderkerk zingen tijdens de koffie in de grote zaal
19.30 uur in de Grutte Tsjerke, ds. G.j. v.d. Togt
STILLE ZATERDAG 15 april
19.30 uur in de Grutte Tsjerke, mannengespreksgroep, meer info hieronder
EERSTE PAASDAG 16 april
09.30 uur in de Grutte Tsjerke, ds. G.J. v.d. Togt
19.30 uur in Lioessens, Peaske Power, meer info hieronder
TWEEDE PAASDAG 17 april
10.00 uur in Spiker, ds. D. Schreurs uit Hegebeintum
- Tijdens de dienst op Eerste Paasdag is er oppas aanwezig.
- Op Eerste Paasdag is er geen kindernevendienst, we hopen alle kinderen in de kerk te ontmoeten.

Op goede vrijdag gaan de kinderen van
de kinderkerk zingen in Spiker! Zoals elk
jaar zingen de kinderen voor de
bewoners tijdens de koffie in de grote
zaal. Daarna mogen de kinderen helpen
met bloemen uitdelen op de kamers.
Kinderen zijn welkom om 09.30 uur. Om
10.45 uur zijn we weer klaar. De jongste
kinderen kunt u dan weer ophalen.

De dienst op Stille Zaterdag begint dit
jaar vroeger dan anders, nl. al om 19:30!
Ook de invulling van de avond is nu
anders. Als met ingehouden adem
wachten we in de stille kerk op wat
komen gaat. Ondertussen klinken de
ontroerende koraalliederen van de
Matteüs Passion. Onze kaarsjes zijn als
een getuigenis bij de uitgedoofde
Paaskaars en na de geloofsbelijdenis
gezongen te hebben, verlaten we in stilte
weer de kerk.

