MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 24 MAART 2019, schooldienst / 3e zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kindernevendienst:
Lector:
Organist:
Collecten:
Extra collecte uitgang:
Presentatie gemaakt:
Bediening presentatie:

Grutte Tsjerke (liturgie z.o.z.)
mw. Marianne Folbert-v.d. Heijden
Thirza Tilma
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Kerk in Actie totaal
Chris Veenstra
David de Vries en Peter Christiaan Veenstra

19.45 oere

Groeien in geloof – Gespreksgroep foar jongerein en jonge gesinnen, ± 25-50 jier. Fan
herte wolkom by Eelke & Janneke Goodijk, Van Sytzamastrjitte 3

BLOEMENGROET:

De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar
br. F. Dijkstra, Stasjonswei 13, i.v.m. zijn 75e verjaardag op woensdag 20 maart j.l.

ZIEKEN: VOLGENDE WEEK ZONDAG 31 MAART:
- hebben we wegens omstandigheden niet dhr. Yde Zagema als voorganger, maar br. Eelke Goodijk.
- zingen we als kinderlied: Heer onze Heer
(https://www.youtube.com/watch?v=SLOfRyupYfY&list=PLmuVS4Jt_l- AVY1U5V2Tbsb3Ti_MkcSwt)
- zal de opbrengst van de diakonie-collecte tijdens de dienst bestemd zijn voor de slachtoffers van de cycloon
Idai. Miljoenen mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn getroffen door, misschien wel, de
grootse natuurramp ooit. Ruim 3 miljoen slachtoffers hebben dringend voedsel, water, onderdak en
medicijnen nodig. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnummer 'Noodhulp cycloon Idai'
AGENDA: Ma. 25 mrt. Groothuisbezoek-avond, m.m.v. ds. Jelle de Kok over zijn boek ‘Ruimte voor de
Geest’, 19.45 uur in Tunawerth
26 en 27 mrt. Viooltjesactie t.b.v. World Servants, huis-aan-huis verkoop
Do. 28 mrt. Buurtbakje, vrije inloop tussen 9.30 en 11.00 uur in de bibliotheek
ANDERE MEDEDELINGEN:
- We zoeken enthousiaste zangers en zangeressen , om te zingen op eerste paasdag in de ochtenddienst.
Twijfel niet, doe gewoon een keertje mee! Opgave bij Janneke Boeijenga of Janneke Goodijk.
- De oppasdienst is per direct opgeheven, omdat er in het afgelopen jaar nagenoeg geen gebruik van
gemaakt is. Alle kinderen zijn altijd welkom in de kerk, ook de allerkleinsten!

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
Zingen voor de dienst: Ik ken een leuk liedje
Je hoort erbij
Onder boven voor en achter
Ben je groot of ben je klein
Binnenkomst kerkenraad
Welkom
Bemoediging en Groet
Het kind van dienst dooft een kaars
Zingen: Welkom iedereen
Gebed
Intro thema
Zingen: Je hoeft niet bang te zijn
1e Bijbellezing: Joh. 10: 1-6 (Bijbel in Gewone Taal)
Filmpje het verloren schaap
2e Bijbellezing: Joh. 10: 7-10 (Bijbel in Gewone Taal)
Lied: Jezus is de goede herder
3e Bijbellezing: Joh. 10: 11-16 (Bijbel in Gewone Taal)
Uitbeelden: De verbroken schakel
Preekje
Zingen: Ik ben veilig in Jezus armen
Gebeden
Collecte
Slotlied: Superveel
Zegen
Zingen: de Here zegent jou

