MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 24 FEBRUARI 2019
09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kindernevendienst:
Lector:
Organist:
Oppasdienst:
Collecten:
Extra collecte uitgang:
Presentatie gemaakt:
Bediening presentatie:

Grutte Tsjerke (liturgie z.o.z.)
ds. A. Elverdink uit Eastermar
Annawil Bouma
groep 1-4 en groep 5-8
Janneke Goodijk
Joop de Jong
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Onno Bouma
Sjoukje Hoekstra en Gerrit Sipma

19.00 uur

Gebedshealoere yn de Grutte Tsjerke

BLOEMENGROET:
De bloemen in de kerk zijn met onze hartelijke groeten en felicitaties naar de fam. P. v.d. Weg-v.d. Weide,
Fiskbuorsterwei 22, i.v.m. hun 40-jarig huwelijksjubileum op 9 februari j.l.
ZIEKEN:
VOLGENDE WEEK ZONDAG 3 MAART, wereldgebedsdagdienst:
De liturgie voor de wereldgebedsdagdienst is deze keer verzorgd door mensen uit Slovenië. Voor de dienst is
er koffiedrinken en er is limonade voor de kinderen, die bij deze dienst aanwezig blijven, want er is GEEN
kinderkerk. Er is WEL oppas aanwezig in het dorpshuis. We hopen er samen weer een bijzondere dienst van
te maken! De wereldgebedsdagcommissie
AGENDA:
Ma. 25 feb. Inspiratiebeurs, 19.30 uur in Dokkum, meer info: tv-schermen, prikbord en website

ANDERE MEDEDELINGEN:
Kerkbalans 2019
Enkele weken terug is de actie Kerkbalans 2019 gehouden.
De toezeggingen zijn inmiddels verwerkt en het resultaat komt opnieuw uit op het
mooie bedrag van € 62.000,- Dit symboliseert opnieuw uw betrokkenheid bij onze gemeente.
Iedereen hartelijk dank voor uw vertrouwen en een bijzonder bedankje voor de inzet van onze lopers.
Er zijn nog enkele leden die hun envelop nog zouden/kunnen inleveren.
Dit kan bij één van onze kerkrentmeesters of het kan gehaald worden (D. vd. Kooi, tel. 0519-571565).
De kerkrentmeesters

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
Welkom
Psalm 84: 3, 5 (Welzalig die uit uw kracht leeft)
Onze Hulp en Groet
Klein Gloria
10 Geboden
NLB 836: 1, 2, 4 (O Heer, die onze Vader zijt)
Gebed
Kinderlied ELB 452 (Jezus is de Goede Herder)
Lezing, Jeremia 32: 6–15 (NBV)
NLB 975: 1, 2, 3 (Jezus roept hier mensen samen)
Preek: Investeren in tijden van recessie
NLB 968: 1, 3, 4 (De ware kerk des Heren)
Gebeden
Collecte
Slotlied NLB 425 (Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen)
Zegen

Kinderlied ELB 452
Refrein: Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
1. Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent Refrein….
En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet Refrein….

Slotlied NLB 425
Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen,
jo wurd fan omhegen joech ús nije moed.
Hy dy’t ús behâld is, it ljocht fan ‘e wrâld is,
wol waarmje wat kâld is mei syn leafde-gloed.
Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing,
wy siedzje_it op ierde en wachtsje_op wat komt.
En ûnder de hoede fan Him dy’t ús stjoerde
sill’ leafde en goedens aanst dije rûn-om.

