MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 6 JANUARI 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.)
dhr. J.Y. v.d. Wal uit Moarre
Sybren v.d. Wal
groep 1-4 en groep 5-8
Alie v.d. Kooi
Joop de Jong
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Rommy v.d. Kooi
Chris Veenstra en Oane Talsma

19.45 oere

Groeien in geloof – Gespreksgroep foar jongerein en jonge gesinnen, ± 25-50 jr.
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. H. Woudwijk, ’t Skoar 42, i.v.m. zijn 85e verjaardag op vrijdag 4 januari j.l.
ZIEKEN: Zr. R. de Beer-Monsma, G. Japiksstrj. 37, verblijft in de Waadwente in Dokkum (afdeling Jol, kamer 14)
VOLGENDE WEEK ZONDAG 13 JANUARI:
- is er voorafgaand aan de dienst koffiedrinken in de kerk
- hebben we als gastvoorganger ds. D. Schreurs uit Hegebeintum
- zingen we als kinderlied: Ik ben ( https://www.youtube.com/watch?v=PLXTjlTFGnQ )
- is er wel kinderkerk, maar geen oppas
AGENDA:
Ma. 7 jan. Kerkenraadsvergadering, 19.30 uur in Tunawerth
Wo. 9 jan. Vrouwengeloofsgespreksgroep, 20.00 uur bij Froukje de Beer
Do. 10 jan. Buurtbakje, vrije inloop tussen half 10 en 11 uur in de bibliotheek
ANDERE MEDEDELINGEN:
Geef voor je kerk – Actie Kerkbalans 19 januari t/m 2 februari 2019
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn weer geweest.
Er zijn vele vrijwilligers bezig in dit nieuwe seizoen om alles een plek te geven en er voor een ieder te zijn. Het
is prachtig hoe het enthousiasme hier weer van af straalt.
God zet mensen in vuur en vlam!
We gaan dit seizoen van start met een nieuwe jeugdwerker. Tevens wordt er hard gewerkt om hier weer een
eigen predikant te verwelkomen, samen met Holwerd.
Om een levendige gemeente te houden en omdat alles geld kost, vragen wij: Doet u weer mee om
bovenstaande te realiseren? Wilt u uw financiële steentje ook weer bijdragen?
Onze gemeente heeft het meer dan nodig om een waardevolle geloofsgemeenschap op te bouwen. Wij
rekenen op uw steun!
Namens het college van kerkrentmeesters,
Dirk van der Kooi 0519 571565
Gosse Hiemstra
0519 346407

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:
ELB 212 (zie onder)
Stil gebed, Woord van verwachting & Groet
Klein Gloria
Ps. 84 : 1, 2
Gebeden
Kinderlied: Dank U voor deze nieuwe morgen (NLB 218)
Kinderen naar de nevendienst
Leefregels
Ps. 84 : 6
Schriftlezing: Lucas 2 : 40-52 ‘De twaalfjarige Jezus in de tempel’
Ps. 84 : 3, 4
Verkondiging
NLB 442 : 1, 2
Dank & voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: NLB 474
Zegen
ELB 212
1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
2. Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. Refrein….

