MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 22 JULI 2018
09.30 uur
Grutte Tsjerke ~ liturgie, zie onderaan ~
Voorganger:
dhr. G. Riemersma, Dokkum
Kind van dienst:
Kindernevendienst: Lector:
Janneke Goodijk-Hijlkema
Organist:
Hayo Halbersma
Oppasdienst:
Collecten:
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Extra collecte:
Presentatie gemaakt: Gretha Hoekstra
Bediening presentatie:Yme Dijkstra en ?
Vanavond om 19.30 uur in de Witte Tent te Lauwersoog: Sing-in o.l.v. Ina IJsinga uit Zoutkam, m.m.v. Chr.
muziekvereniging Tida Kira uit Munnikezijl o.l.v. Jan Werkman
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaat met onze hartelijke groeten en
ter bemoediging naar br. J. Waaksma, Aldbuorren 14
Zieken: Zr. T. van Sleen-de Jong, Herweijstrjitte 4, is weer thuisgekomen vanuit het MCL.
Volgende week, zondag 22 juli:
- hebben we als gastvoorganger dhr. L. v.d. Ven uit Aldeboarn
- is er géén kinderkerk en ook géén oppas
- zingen we als kinderlied ‘van A tot Z’ (https://www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE)
Agenda: Woensdag 25 juli om 19.30 uur diakonievergadering bij Henk Boltjes
Andere mededelingen:
* Vanaf 22 juli heeft Marianne Folbert vakantie.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.
* De beroepingscommissie zal, voor wat betreft Ternaard, bestaan uit de volgende personen:
Renate v.d. Wal-Hoekstra, Geertje Schoorstra-Boeijenga, voorzitter van de commissie zal Bert Folbert zijn
en vanuit de kerkenraad Froukje de Beer-Hoekstra en Eelke Goodijk.
LITURGIE
EV. LIEDB. 398 : 1 + 2
Int.lied Psalm 122 : 1 + 2 (Hoe sprong mijn hart)
1. Handen heb je om te geven
Groet en bemoediging, Klein gloria
Van je eigen overvloed
Inleiding op de dienst
En een hart om te vergeven
Gebed om Gods Geest
Wat een ander jou misdoet
Lied 836 : 2 + 3 + 4 (Geef dat uw roepstem)
Refrein 2x: Open je oren om te horen
Kinderlied, Je bent bijzonder
Open je hart voor iedereen
(https://www.youtube.com/watch?v=3DgZeTrhUCg)
Lezing Joh. 6 : 1 t/m 14 + Joh 6 : 26 t/m 35
2. Ogen heb je om te zoeken
Lied 687 : 3 (Wij teren op het woord)
Naar wat mensen nog ontbreekt
Verkondiging – TIJDENS PREEK ZINGEN
En een hart om uit te zeggen
EV. LIEDB. 398 : 1 + 2 (Handen heb je om te geven)
Wat een ander moed in spreekt,
Lied 653 : 2 + 4 + 7 (U kennen uit en tot u leven)
Refrein….
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis
Lied 705 : 1 (Ere zij aan God de Vader)
Collecte
Slotlied Lied 723 : 1 + 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Zegen, aansluitend (I.P.V. 3X AMEN) Lied 416 : 1 + 2 + 3 + 4 (Ga met God)
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

