MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 26 NOVEMBER 2017, eeuwigheidszondag
09.30 uur
Grutte Tsjerke * liturgie is aanwezig *
Voorganger:
ds. Bert v.d. Togt
Kind van dienst:
Janelle Kuipers
Kindernevendienst: Lector:
Alie v.d. Kooi-Roorda
Organist:
Joop de Jong
Oppasdienst:
Esther de Vries en Britt Tilma
Collecten:
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Extra collecte:
Presentatie gemaakt door: Gretha Hoekstra
Bediening presentatie:
Chris Veenstra en Yme Dijkstra
19.00 uur

Gebedsoere yn de Grutte Tsjerke

Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar zr. S. KingmaHoekstra, Halbertsmastrjitte 15, i.v.m. haar 80e verjaardag op dinsdag 21 november j.l. en naar br. J. Knijff,
Spiker 0.28, i.v.m. zijn 85e verjaardag op zaterdag 25 november j.l.
Zieken: Volgende week zondag (1e advent), 3 december:
zingen we als kinderlied: Advent is kijken naar wat komt ( https://www.youtube.com/watch?v=G5Iley0XXPs )
Agenda:
Haken ferbynt!
Noch meidwaan oan de grutste tekken?
Tiisdei 28 novimber, 19.30 oere bij Sjoukje Kingma, Halbertsmastrjitte 15.
Kofje stiet klear. (Wol efkes heaknuddel/haaknaald meinimme.)
Oant sjen!
Andere mededelingen:
DOE MEE AAN DE KERSTGROETACTIE 2017
Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie
bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten en heeft daarnaast als doel om christenen in Nederland
betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.
Op 10 dec. worden u in de kerk bijbelpakjes aangeboden, die u voor € 14,63 naar Rusland kunt versturen. U
kunt ook met meerdere mensen één bijbelpakje versturen!!
Meer info in het komende kerkblad, op onze site of via Janneke Boeijenga.
KERSTVIERING, GEORGANISEERD DOOR DE DIACONIE
Alle echtparen van 60 jaar en ouder en alleengaanden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
De kerstviering o.l.v. mevr. Folbert (o.a. kerstliederen zingen, inbreng kinderkerk en broodmaaltijd) wordt
gehouden op DINSDAG 19 DEC. om 16.00 uur in het dorpshuis.
De collecte is dit jaar voor Palm Tree, Zuid-Afrika. Baukje Boltjes gaat hier al jaren naartoe om te helpen.
Tijdens de kerstviering zal Baukje hier kort iets over vertellen en laten zien.
Opgave tot 16 december a.s. bij Meindert Kingma of Arjen Kalma.
Meer info in het komende kerkblad of op onze site.

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

