MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 22 OKTOBER 2017 - afscheid diaken Gerda Minnema
09.30 uur
Grutte Tsjerke * liturgie is aanwezig *
Voorganger:
ds. Bert v.d. Togt
Kind van dienst:
Jan Jelle Schoorstra
Kindernevendienst: groep 1-4 en groep 5-8, ze starten vandaag om 09.30 uur in het dorpshuis !!
Lector:
Gerda Boersma
Organist:
Joop de Jong
Oppasdienst:
Diana Keegstra en Britt Tilma
Collecten:
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters
Extra collecte:
Presentatie gemaakt door: Chris en Peter Christiaan Veenstra
Bediening presentatie:
Gerrit Sipma en Oane Talsma
Na de dienst is er gelegenheid om in de kerk te blijven koffiedrinken en
om Gerda te bedanken voor haar werk als diaken.
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar br. L. Wiersma, Herweijstrjitte
46, i.v.m. zijn 75e verjaardag op vrijdag 20 oktober j.l.
Zieken:
Zr. Ria Riemersma en zr. T. van Sleen zijn allebei thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Volgende week zondag, 29 oktober:
- zingen we als kinderlied: Ja = ja, nee = nee (https://www.youtube.com/watch?v=7GNVstNbFLE)
- is het de laatste keer dat dhr. Kees Rensma speelt in de dienst, er is dan gelegenheid na de dienst om Kees
te bedanken onder het genot van een kop koffie. Wie meld zich aan om een kan koffie mee te nemen?
Graag doorgeven t/m 25 okt. aan Janneke Boeijenga (tel. 0519 57 17 17 of email j.boeijenga@knid.nl)
Agenda:
Zondag 22 oktober – Groeien in Geloof om 20.00 uur bij Eelke & Janneke
Maandag 23 oktober – Diakonievergadering om 19.30 uur bij Gerda Minnema
Dinsdag 24 oktober – Moderamenvergadering om 20.00 uur bij Baukje Bouma
Woensdag 25 oktober – Voedselbankactie ZWO-commissie gaat van start
Donderdag 26 oktober – Ouderengespreksgroep om 09.30 uur bij P. Roorda, Hantumerwei 9
Andere mededelingen:
Meidielingsblêd:
Sinds de startzondag wordt er geen papieren Meidielingsblêd meer uitgedeeld in de kerk. Voorafgaande
aan de dienst kunt u de mededelingen lezen op de videoschermen in de kerk, dit geldt ook voor een ieder
die de kerkdienst meekijkt. Ook is het Meidielingsblêd vanaf de zaterdag te lezen op onze website
www.pkn-ternaard.nl. Daarom wordt in het dorp m.i.v. 1 november a.s. geen Meidielingsblêd meer bezorgd.
Degenen die geen internet hebben en dus de dienst niet mee kunnen kijken, kunnen contact opnemen met
diaken Aaltsje Smit, tel: 701875 (na 18.30 uur). Zij krijgen dan het papieren Meidielingsblêd bezorgd door
Theo v.d Ploeg. Meer info in het nieuwste kerkblad.

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 • Info/mededelingen voor de website kunnen ook aan de scriba worden doorgegeven

