MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 13 MEI 2018, afscheid en bevestiging ambtsdragers
HERBEVESTIGING: Henk Boltjes (diaken)
BEVESTIGING: Akke Dijkstra-Westra (diaken), Theo v.d. Wal (jeugdouderling) en Durk v.d Kooi (kerkrentmeester)
AFTREDEND: Cora Tilma-Willems (jeugdouderling), Geertje Noordstra-Visser (ouderling) en Baukje v.d. LindenHiddema (kerkrentmeester)
09.30 uur, Grutte Tsjerke (liturgie z.o.z.)
Voorganger:
ds. M.J. Koppe uit Dokkum
Kind van dienst: Jan Jelle Schoorstra
Kinderkerk:
groep 1-4 en groep 5-8 → ze starten om 09.30 uur in het dorpshuis!
Lector:
Alie v.d. Kooi-Roorda
Oppasdienst:
Esther Braaksma-Kramer en Marieke de Beer
Organist:
Kees Rensma
Collecten:
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentm., * Zendingsbus
Extra collecte: Eigen Jeugdwerk
Presentatie gemaakt door: Jan Kuipers
Bediening presentatie: Peter Christiaan Veenstra en Jan Kuipers
Na afloop van de dienst kunt u in dorpshuis Tunawerth de aftredende ambtsdragers bedanken en de
herbevestigde en de nieuwe ambtsdragers Gods zegen toewensen bij hun dienstwerk in de gemeente.
We mogen elkaar ontmoeten onder het genot van koffie en thee, voor de kinderen is er limonade.
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar de fam. E. v.d.
Weg-Vlasman, Wjuk 37, i.v.m. hun 25-jarig huwelijksjubileum op maandag 7 mei j.l.
Volgende week zondag, 20 mei, Eerste Pinksterdag:
- hebben we als gastvoorganger ds. A.J. v.d. Wiel uit Leeuwarden.
- is er wél kinderkerk, maar géén oppas.
- Zingen we als kinderlied ‘Ik moet weggaan’
- Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, is er om 10.00 uur dienst in Spiker.
Agenda:

Ma. 14 mei Kerkenraadsvergadering, 19.30 uur in Tunawerth
Wo. 16 mei Uiterste inleverdatum kopij kerkblad
Vr. 25 mei De vrouwengesprekgroep gaat als afsluiting van het seizoen naar het Russisch Orthodox
Klooster in Himmelum, hier krijgen we een rondleiding. Wij vertrekken om 13.30 uur. Mocht u/je
graag mee willen, neem dan contact op met Janneke Boeijenga, tel. 0519571717

PINKSTERFEEST VEENKLOOSTER, 18 T/M 21 MEI - Volwassenen - Vier dagen lang activiteiten met een veelzijdig en
gevarieerd programma. Of het nu gaat om samenzang, genieten van het bezinningspad in het bos of een fietstocht, het
is de plek waar iedereen zich thuis voelt. Kids - Voor de jongste bezoekers hebben we een speciaal kinderprogramma:
theater en leuke activiteiten. Natuurlijk is er ook samen als gezin van alles te beleven zoals een kinderroute in het bos,
spellen, schminken, knutselen… FUNklooster - Voor jongeren en jongerenwerkers dé plek voor ontmoeting, nieuwe
vriendschappen en FUN. Met muziek, dans, workshops, sport & spel en nog veel meer is plezier gegarandeerd! Meer
info op www.pinksterfeest.com
PINKSTERFEEST 316 IN WIJNJEWOUDE, 18 T/M 21 MEI - Het thema van het tweede Pinksterfeest 316 is ‘IK BEN’! Een
afwisselend programma voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Workshops, sprekers en muziek in
verschillende samenkomsten, o.a. met: Hans Maat, David de Vos, Jelle de Kok, Joop Gottmers, Coen Nuijten, Kees de
Vlieger, Agnes Huizenga en aanbidding met Laud. Meer info op www.pinksterfeest316.nl, voor de liefhebbers liggen er
enkele programmaboekjes in de hal.
PETRUS - Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift wordt
uitgegeven door de Protestantse Kerk en verschijnt 4x per jaar. Doel van het blad is om lezers te inspireren. Een
abonnement is gratis. Op de tafel in de hal liggen enkele inkijkexemplaren plus kaartjes om een abonnement aan te
vragen (kan ook via internet www.protestantsekerk.nl ).
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

LITURGIE
Orgelspel + binnenkomst kerkenraad
Woord van welkom
Intochtslied (staande), Psalm 100: 1 t/m 4
Stil gebed / votum en groet
Zingen (i.p.v. Klein Gloria), OLB gezang 487: 1 en 3
De gemeente mag gaan zitten.
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing, Johannes 10: 1 t/m 21 (NBG 1951)
Zingen, OLB gezang 13B: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen, OLB gezang 303: 1, 3, 4 en 5
Onder het naspel van dit lied komen de kinderen van de kinderkerk binnen.
Zingen, kinderlied ‘U bent die U bent’
(https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ)
Luisterlied ‘Toon mijn liefde’ van Elise Mannah
(https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2018/04/elise-mannah-zingt-toon-mijn-liefde/)
ORDE VOOR DE (HER)BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS
Woorden van dank aan de scheidende ambtsdragers
Danklied, ELB 374: 1, 2 en 3
De aftredende ambtsdragers nemen weer plaats in de kerk.
De (her) te bevestigen ambtsdragers komen vanuit de kerk naar voren.
Presentatie van de (her) te bevestigen ambtsdragers:
Vraag aan vertegenwoordiger kerkenraad, de ouderling van dienst
Onderwijzing + vragen aan de nieuw te bevestigen ambtsdragers
De te bevestigen ambtsdragers komen naar voren om te knielen en onder handoplegging de zegen te ontvangen.
Vragen aan de her te bevestigen ambtsdrager
De her te bevestigen ambtsdrager komt naar voren om te knielen en onder handoplegging de zegen te
ontvangen.
Vraag aan de gemeente
Toezingen (staande), Psalm 134: 1, 2 en 3
De gemeente mag gaan zitten.
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Slotlied (staande), ELB 212: 1 en 2
Zegen + Amenzang

