
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 15 september 2019 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  (liturgie zie onderaan) 
Voorganger:     jongerenwerker Marianne Huisman 
Kind van dienst:    Dirk Hidde van der Wal 
Kindernevendienst:   geen, alle kinderen worden in de kerk verwacht 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   Bouw de kerk in Syrië weer op 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie:  David de Vries en Yme Dijkstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar  dhr. en mevr. de Vries- Visser, Holwerterdyk 
4 , zij zijn 18 september 60 jaar getrouwd .  
 
ZIEKEN:  mevr. Renske de Beer- Monsma, verblijft nog in de Waadwente, afd. Jol kamer 18. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 22 september 2019 
- hebben we als gastvoorganger ds. M.J. Koppe 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
 
AGENDA:  

- Maandag 16 september vergadering college van kerkrentmeesters 
- Woensdag 18 september inleverdatum kopij kerkblad  
- Woensdag 18 september inleverdatum kopij jaarboekje;  geef veranderingen a.u.b. even door aan 

e.goodijk@knid.nl  
 
LITURGIE:  
Muziek voor de dienst via scherm 
https://youtu.be/N8WK9HmF53w?t=2 Loran Daigle: You say 
https://www.youtube.com/watch?v=mtuVuCC6I_g Sela: Glorie aan God 
https://youtu.be/YNd-PbVhnvA Elevation Worship: See a Victory 
https://youtu.be/j8jI00UyoKU Opwekking: Jezus overwinnaar 
Welkom door Marianne Huisman 
Zingen:Lied: Hemelhoog 522: 
https: //youtu.be/Ua-NPawD_CS 
Gebed 
Zingen:  Lied 150 (LVK): 1,2 
Inleiding op het verhaal door Marianne Huisman 
Verhaal: “Niemand zoals jij” door Janneke en Onno. Met beelden op het scherm 
Uitleg door Marianne Huisman 
Zingen: kinderlied: https://youtu.be/Ua-NPawD_Cs 
 Lied: opwekking 167: Samen in de naam van Jezus. 3 coupletten. 
Gebed 
Collecte met op scherm het lied: Een machtig maker (opwekking 617) https://www.youtube.com/watch?v=U5hi-phvjJs 
Mededelingen 
Zegenlied:  Hear wês mei ús oant in oare kear (NFL 416) 
 

Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl (live of 
naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagsmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). 
Info/mededelingen voor de website graag doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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