MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 7 JANUARI 2018, emeritaat ds. G.J. v.d. Togt
14.00 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kinderkerk:
Lector:
Organist:
Oppasdienst:
Collecten:
Extra collecte:
Presentatie gemaakt:
Video Team:

Grutte Tsjerke * liturgie is aanwezig *
ds. Bert v.d. Togt
Sybren v.d. Wal
Ze starten in het dorpshuis en komen na de preek naar de kerk
Minke v.d. Wal - Schoorstra
Johan Boeijenga
Esther Braaksma, Janke Bosgra en Marieke de Beer
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Chris Veenstra en Peter Christiaan Veenstra
Chris Veenstra en Peter Christiaan Veenstra

De afscheidsdienst van ds. Bert van der Togt kan zondag ook om 14.00 uur in ‘It Terskhûs’ worden gevolgd.

Na de dienst is iedereen welkom om in het dorpshuis te komen koffiedrinken en om afscheid te nemen van
Bert en Lidy van der Togt.
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar de fam. Waatze en Froukje de
Vries - Sipma, Van Harinxmastrjitte 7, i.v.m. de geboorte van hun dochter Nynke op 6 oktober j.l.
Zieken:
Zr. Y. v.d. Meer - Waaksma, Van Harinxmastrjitte 36, verblijft in de Waadwente (afd. Schokker, kamer 7)
Volgende week, zondag 14 januari:
- is er geen oppas aanwezig in het dorpshuis. Vanaf nu is er niet meer wekelijks oppas aanwezig, alleen nog
bij bijzondere diensten. E.e.a. staat aangegeven in het kerkblad, op het meid.blêd en op onze website.
- zingen we als kinderlied: Hoger dan de blauwe luchten (ELB 439)
Agenda:
Zondag
7 januari Groeien in Geloof, 19.45 uur bij Eelke & Janneke Goodijk
Maandag 8 januari Kerkenraadsvergadering, 19.30 uur in Tunawerth
Woensdag 10 januari Vrouwengespreksgroep o.l.v. Janneke Boeijenga
Andere mededelingen:
HAAK OOK MEE! Wat zou het mooi zijn wanneer het lukt: die grootste deken haken! Wij willen graag
meehelpen. Op dinsdagavond om 19.30 uur komen we weer bij elkaar. En er is nog plaats voor jóu om mee
te doen! (Graag haaknaald nr. 3 meenemen.) Dit keer bij Jannie Terpstra in de Herweystrjitte 35.
Koffie/thee staat klaar. Samen haken.. verbindt!

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

