MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 31 MAART 2019, 4e zondag van de veertigdagentijd
→ Voor de jeugd van 12-16 jaar is er vandaag om 09.30 uur JEUGDKERK in Sils (Lytse Tsjerke)
09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kindernevendienst:
Lector:
Organist:
Collecten:
Extra collecte uitgang:
Presentatie gemaakt:
Bediening presentatie:

Grutte Tsjerke (liturgie z.o.z.)
dhr. Eelke Goodijk
Sytske Sterre de Vries
groep 1-4 en groep 5-8
Alie v.d. Kooi
Johan Boeijenga
1e Diakonie*, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Missionair Werk
Onno Bouma
Debora de Vries en Chris Veenstra

* Diakonie-collecte:

De opbrengst van de diakonie-collecte tijdens de dienst is bestemd 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'.

19.00 uur

Gebedshealoere yn de Grutte Tsjerke

19.35 uur

Koortje Eerste Paasdag, oefenen in de Grutte Tsjerke

BLOEMENGROET:
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Wytse Sipma en Hinke Sijens,
Halbertsmastrjitte 3, i.v.m. de geboorte van hun dochter Myrthe op 8 december j.l.
ZIEKEN:
Mevr. T. van Sleen-de Jong, Herweijstrjitte 4, wordt komende maandag opgenomen in het UMCG.
VOLGENDE WEEK ZONDAG 7 APRIL:
- hebben we als voorganger ds. J.G. Arensman uit Drachten
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8
- zingen we als kinderlied: Samen
(https://www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo&list=PLY4AEkBXRa0VQIcPldrfi-D3LYwbb2UQn)
AGENDA:
Woensdag 3 april - Vrouwengeloofsgespreksgroep, 20.00 uur
ANDERE MEDEDELINGEN: -

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
Lied 84: 1, 3: ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’
Bemoediging en groet
Kind van dienst dooft een kaars
Gebed
Thema: ‘Niet door eigen kracht, maar met de hulp van Gods Geest’
Verootmoediging
Zingen (staande): Opw. 125: 1, 2, 3, 4 ‘Heer ik kom tot U’
Genadeverkondiging: 1 Joh. 1: 5-7, 9
Zingen FLB 704: 1, 2, 3 ‘No tankje allegear’
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment
Kinderlied: ‘Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde’
(https://www.youtube.com/watch?v=SLOfRyupYfY&list=PLmuVS4Jt_l- AVY1U5V2Tbsb3Ti_MkcSwt)
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Zacharia 4
Zingen NLB 653: 1, 5, 7
Overdenking
Lied: Heer, ik kom tot U (https://youtu.be/nS4wJwUYEVo)
Dankgebed, voorbeden
Inzameling van de gaven, e diaconie-collecte is voor de slachtoffers fan de cycloon Idai in Zuid-Afrika
Zingen FLB 416: ‘Hear wês mei ús oant in oare kear’ (4 coupletten)
Zegen

FLB 704: 1, 2, 3
1. No tankje allegear, mei hert en mûle_en hannen
God, dy’t syn wûnders docht hjir en yn alle lannen,
dy’t al fan jongs ôf oan, ja, fan ús bertedei,
ús laat hat oan syn hân en ús syn trou tasei.

FLB 416
1. Hear, wes mei ús oant in oare kear.
Wol oant wersjen oer ús weitsje;
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear wês mei ús oan’t in oare keer.

2. Mei de_ivich rike God goedgeunstich om ús tinke
en ús de frede_yn’t hert en wiere freugde skinke!
Barmhertich is de Hear, dy’t ús ferloste_út need,
syn goedens hat gjin ein, Hy helpt by alle leed.

2. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

3. Lof Heit en Soan en Geast mei minske-_en ing’letonge!
Om syn genede_en macht moat al wat libbet sjonge.
Fan Him, de iene Hear, joech it ferline blyk;
it hjoed sprekt fan syn trou, de takomst is syn ryk.

3. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sunden rjochtjse.
Hear wês mei ús oant in oare kear.
4. Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

