MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 11 FEBRUARI 2018

LITURGIE

Grutte Tsjerke, liturgie →
ds. R. de Pee, Feanwâlden
Anna Maaike Wassenaar
groep 1-4 en groep 5-8
Iemkje Vlasman
Hayo Halbersma
1e Diakonie
2e College v. Kerkrentm.
* Zendingsbus
Extra collecte:
Missionair Werk
Presentatie gemaakt door: Chris v.d. Veen
Bediening presentatie:
Peter Christiaan Veenstra
en Oane Talsma

Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Intocht: NLB 89 : 1, 6, Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
Votum en Groet
Klein Gloria
Gebed
Zingen: NLB 838 : 2, 3, Maak ons volbrengers van dat woord
Woord van vergeving
Zingen: NLB 273 : 1, 2, Looft God die zegent al wat leeft
Regel der dankbaarheid
Zingen: NLB 86 : 4, 5, Leer mij naar uw wil te hand’len
Kinderlied NLB 806 "Zomaar te gaan … ".
Schriftlezing OT: PSALM 85 : 7 – 14 (NBV) Lector
Zingen: NLB 95 : 1, 3, Steekt nu voor God de loftrompet
Schriftlezing NT: JOHANNES 3 : 1 – 9 (NBV) Lector
Zingen: NLB 864 : 1, 5, Laat ons de Heer lofzingen
Verkondiging
Zingen: NLB 834 : 1, 2, 3, Vernieuw Gij mij ..
Dankzegging en Voorbede
Collecte
Slotzang: NLB 121 : 3, 4, De Heer brengt al uw heil tot stand
Zegen

09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kindernevendienst:
Lector:
Organist:
Oppasdienst:
Collecten:

Na de dienst is iedereen welkom om
in de kerk te blijven koffiedrinken.
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk gaan met onze
hartelijke groeten en ter bemoediging naar
zr. Ria Riemersma en haar gezin, Hantumerwei 19.

Volgende week, zondag 18 februari:
- hebben we als gastvoorganger dhr. Y. Zagema uit Damwâld
- is er wél kinderkerk, maar géén oppas
- zingen we als kinderlied ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’ (ELB 469)
Agenda:
12 - 16 febr.
Zo. 18 febr.

Wijkhuisbezoeken
Seminar Mediaopvoeding, meer info hieronder

Seminar Mediaopvoeding’ van Stichting Gezinsfundament:
Op zondagavond 18 februari 2018 verzorgen we een seminar in de PKN-kerk in Ternaard. Onze christelijke
ontwikkelingspsychologe, Imke Wijnhorst MSc., zal input geven over sociale media: hoe ga je daar mee om in de
opvoeding van je kinderen? Hoe ga je om met gamen en met het gebruik van mobiele telefoons en tablets? Wat zijn de
positieve kanten en de gevaren en hoe leer je kinderen om hier verantwoordelijk mee om te gaan? De focus ligt hierbij op
kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Daarna zullen we in kleine groepjes uit elkaar gaan om ervaringen uit te wisselen en in
gesprek te gaan met elkaar aan de hand van stellingen. Tevens is er gedurende de avond voldoende ruimte om vragen te
stellen aan Imke. Vanaf 19:30 uur staan de koffie en thee klaar en we starten om 19:45 uur. De avond duurt tot circa 21:45
uur en vindt plaats in de Lytse Tsjerke: Nesserwei 6 in Ternaard. Je hoeft je niet in te schrijven. De toegang is gratis,
deelnemers krijgen de gelegenheid een donatie te doen. Ouders en verzorgers maar ook grootouders, kinderwerkers of
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! We verzorgen tevens een boekentafel met inspirerende boeken die je
direct aan kunt schaffen. Je kunt de boeken contant betalen of door het invullen van een machtigingskaart. Ook is het
mogelijk de boeken aan te schaffen via onze website. Hopelijk tot ziens !
Andere mededelingen:
NEDERLAND ZINGT DAG – zaterdag 21 april in Utrecht, thema ‘Open armen’.
In prachtige dei, stap ek mei ús yn de bus!
Opgave en/of meer informatie (zie ook kerkblad): Akke Dijkstra, tel. 571991

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

