MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 28 APRIL 2019, bevestigingsdienst
09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kindernevendienst:
Lector:
Organist:
Collecten:
Extra collecte uitgang:
Presentatie gemaakt:
Bediening presentatie:

Grutte Tsjerke (liturgie zie onderaan)
ds. C. Cluistra uit Capelle a/d IJssel
Jelte Willem Streekstra
ze starten om 09.30 uur in het dorpshuis en komen na de preek naar de kerk
Alie v.d. Kooi
Joop de Jong
1e Diakonie*, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Onno Bouma
Debora de Vries en Gerrit Sipma

19.00 uur
20.00 uur

Gebedshealoere yn de Grutte Tsjerke
Catechisatie bij Marianne Folbert. Thema: God ervaren

BLOEMENGROET:

De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar
zr. G. Wiersma-Westra, Herweijstrjitte 46, i.v.m. haar 75e verjaardag op 21 april j.l.

ZIEKEN: VOLGENDE WEEK ZONDAG 5 MEI, dienst te velde:
- is de dienst om 09.00 uur op het Groene Hart
- is de dienst helaas niet te volgen voor de luisteraars thuis
- hebben we als voorganger mw. M. Folbert-v.d. Heijden
- is er geen kinderkerk
- is er na de dienst koffiedrinken op de Stasjonswei/Nijbuorren, alwaar de legervoertuigen staan opgesteld
AGENDA:
Ma. 29 april
Do. 2 mei

Moderamenvergadering om 20.00 uur bij Baukje
Buurtbakje, vrije inloop tussen 9.30 en 11.00 uur in de bibliotheek. Neem gerust iemand mee!

Zat. 11 mei in Drachten Inspiratiedag Kerkproeverij ‘Toekomst zien in de kerk’ - meer info zie poster hal + website
Ma. 13 mei in Ferwert Themabijeenkomst ‘Lijden en verlies- en rouwverwerking’ - meer info zie poster hal + website

ANDERE MEDEDELINGEN: LITURGIE
Orgelspel / Binnenkomst kerkenraad / Verwelkoming
Zingen als intochtslied (staande), Psalm 97: 5 en 6
Stil gebed / Votum en groet / Klein Gloria (Lied 195)
Aanvangstekst: 2 Korinthe 6:1
Zingen: Lied 645 : 1, 2 en 6 (Zing ten hemel toe)
Gebed
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1-5 en 12-20 en 50-52 en 57-58
Zingen: Lied 717 : 2, 3 en 4 (Zeg ons, welk voordeel)
Preek n.a.v. 1 Korinthe 15 ‘Nooit tevergeefs’
Zingen: Lied 642 : 1, 4, 5, 6, 7 en 8 (Ik zeg het allen dat Hij leeft)
Tijdens het naspel komen de kinderen van de Bernetsjerke in de kerk, ze mogen gelijk naar voren komen
Gesprekje met de kinderen
Lied met de kinderen: Samen zijn wij het huis van de Heer (https://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcrsw)
ORDE VOOR DE BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS:
Afscheid aftredende ambtsdragers: Etty Talsma-Pruiksma (ouderling)
Harke de Graaf (ouderling)
Hessel en Aafke Keegstra-Pot (ouderlingen-echtpaar)
Aaltje Smit-Wartena (diaken)
Baukje Bouma-Dorenbos (scriba)
Waarna zij hun plaats innemen in de kerk.
Z.O.Z.

Zingen ELB 331 (= Lied 103e) – 2x in het Nederlands
De nieuwe ambtsdragers komen vanuit de kerk naar voren.
Presentatie van de (her) te bevestigen ambtsdragers:
Bevestigd zullen worden: Trienke v.d. Berg-de Vries (ouderling)
Tjisse en Renate v.d. Wal-Hoekstra (ouderlingen-echtpaar)
Chris en Tiny v.d. Veen-Hellinga (ouderlingen-echtpaar)
Herbevestigd (voor nog onbepaalde tijd) zullen worden:
Eelke en Janneke Goodijk-Hijlkema (ouderlingen-echtpaar)
Vraag tot de vertegenwoordiger van de kerkenraad, de ouderling van dienst (Minke v.d. Wal):
Voorganger:
Ik vraag u: zijn er bij de kerkenraad wettige bezwaren ingebracht, dat de
genoemden in hun ambt zouden worden bevestigd?
Ouderling van dienst: Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.
Voorganger:
Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. Zij zijn dus waardig om in het ambt
bevestigd te worden, waartoe de kerk van Christus hen geroepen heeft.
Loven wij de Heer.
Allen:
Wij danken God.
Onderwijzing bij de (her-)bevestiging van ambtsdragers
- Vragen aan hen die bevestigd worden
- Gebed
- De te bevestigen ambtsdragers komen naar voren om te knielen en de handoplegging te ontvangen
- Vragen aan hen die herbevestigd worden
- Zegenbede bekrachtigd met een handdruk
Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan):
Voorganger: Gemeente, nu deze broeders en zusters bevestigd en herbevestigd zijn, belooft u hen te
aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden, en met
hen mee te werken in de dienst van onze Heer?
Allen:
Ja, dat willen wij van harte!
Zingen (staande): De Heer, de God die Abraham (melodie Psalm 134)
1. De Heer, de God die Abraham / eens wegriep uit zijn vaderstam,
de Heer, die u geroepen heeft, / zegene u zolang gij leeft!
2. De Here Jezus, Vaders Zoon, / naast Hem gezeten op de troon,
legt koninklijk op u zijn hand; / Hij houdt uw zwak geloof in stand!
3. De Geest die ons zijn bijstand schenkt, / ons met het levend water drenkt,
die bron van gaven zonder tal, / vervulle u geheel en al!
De gemeente mag gaan zitten
Dankgebed en voorbede
Collecten
Slotlied: ELB 125
1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. / Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aard gebeuren vast in handen heeft.
Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam.
2. Verdreven is de schaduw van de nacht. / En wie Hem aanvaarden wil wordt eens veilig thuis
gebracht. / Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. Refrein….
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, / dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd
opgericht. / En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. Refrein….
Zegen (Amenzang)
Zingen: Lied 708 : 1 en 6 (Wilhelmus)
Na afloop van de dienst kunt u in dorpshuis Tunawerth de aftredende ambtsdragers bedanken en de
herbevestigde en de nieuwe ambtsdragers Gods zegen toewensen bij hun dienstwerk in de gemeente.
We mogen elkaar ontmoeten onder het genot van koffie en thee, voor de kinderen is er limonade.
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

