MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 8 OKTOBER 2017
09.30 uur
Voorganger:
Kind van dienst:
Kindernevendienst:
Lector:
Organist:
Oppasdienst:
Collecten:
Extra collecte:
Video Team:
Presentatie gemaakt:

Grutte Tsjerke * liturgie z.o.z. *
ds. R. de Pee uit Veenwouden
Tjesse v.d. Wal
groep 1-4 en groep 5-8
Iemkje Vlasman
Hayo Halbersma
Esther Braaksma en Rebecca v.d. Berg
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters
Kerk & Israël
Chris Veenstra
Chris v.d. Veen

Vanavond 19.30 uur: Hjerst Power, 19.30 uur in de Eben Haezer kerk in Ee, m.m.v. rockband Changed
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar
br. Klaas Willemsen, Pelmûnewei 2, en naar br. Germ Dijkstra, Wjuk 18.
Vervanging:

Van 13 t/m 19 oktober is ds. Van der Togt afwezig. In voorkomende gevallen kunt u
contact opnemen met Marianne Folbert of de scriba.

Volgende week zondag, 15 oktober: - begint de dienst om 11.00 uur !!
- hebben we als gastvoorganger ds. J.G. Arensman uit Drachten
- is het kinderlied: ELB 451 ‘Jezus houdt van alle kleine kinderen ‘
Agenda:
Zondag
8 oktober Groeien in geloof, 20.00 uur bij Eelke & Janneke Goodijk, Van Sytzamastrjitte 3
Maandag 9 oktober Extra gemeenteavond, 19.30 uur in de Lytse Tsjerke
Maandag 9 oktober Catechese 16 plussers, 19.30 uur bij dominee thuis, Holwerterdyk 6
Dinsdag 10 oktober Catechese 15-16 jarigen, 19.30 uur bij Renate v.d. Wal, Riedhússtrjitte 14
Meidielingsblêd:
Sinds de startzondag wordt er geen papieren Meidielingsblêd meer uitgedeeld in de kerk. Voorafgaande
aan de dienst kunt u de mededelingen lezen op de videoschermen in de kerk, dit geldt ook voor een ieder
die de kerkdienst meekijkt. Ook is het Meidielingsblêd vanaf de zaterdag te lezen op onze website
www.pkn-ternaard.nl. Daarom wordt in het dorp m.i.v. 1 november a.s. geen Meidielingsblêd meer wordt
bezorgd. Degenen die geen internet hebben en dus de dienst niet mee kunnen kijken, kunnen contact
opnemen met diaken Aaltsje Smit, tel: 701875 (na 18.30 uur). Zij krijgen dan het papieren Meidielingsblêd
bezorgd door Theo v.d Ploeg. Meer info in het nieuwste kerkblad.
Extra gemeenteavond, maandag 9 oktober om 19.30 uur in de Lytse Tsjerke:
Veel gemeenten in de regio zijn of worden binnenkort vacant en hebben moeite hun vacatures in te vullen.
De adviseur van de classis schetst ons deze avond de ideeën en mogelijkheden om, via samenwerking tussen
PKN-gemeenten in Dongeradeel, een optimale bediening door predikanten en kerkelijk werkers te
realiseren. Na de pauze is er tijd voor vragen en suggesties.
Aan de hand van uw reacties zal de kerkenraad vervolgens een standpunt innemen ten aanzien van de door
de classis voorgestelde vorm van samenwerking. Dit standpunt nemen we mee naar de vergadering
hierover op 22 november 2017 te Niawier. Komt allen, u/jij bent van harte welkom!

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

LITURGIE:
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Intochtslied, NLB 33: 7 en 8
Stil gebed, ‘Onze hulp…’ en Groet
Zingen, Klein Gloria (NLB 195)
Gebed
Zingen, NLB 825: 5
Woord van vergeving
Zingen, NLB 100: 2 en 4
Regel der dankbaarheid
Zingen, NLB 971: 1 en 2
Kinderlied: Onder, boven, voor en achter (begeleiding: beamer)
Schriftlezing OT, Jeremia 1: 4-12
Zingen, NLB 25: 2 en 6
Schriftlezing NT, 2 Timotheüs 2: 1-13
Zingen, NLB 791: 1, 4 en 6
Verkondiging uit 2 Timotheüs 2: 9b
Zingen, NLB 273: 1, 2 en 4
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotzang, NLB 905: 3 en 4
Zegen + amenzang
Schriftlezing OT, Jeremia 1: 4-12 4De HEER richtte zich tot mij: 5‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had
ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken
gemaakt.’ 6Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7Maar de HEER
antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag.
8Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 9En de HEER strekte zijn
hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. 10Nu, op deze dag,
geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en
af te breken, op te bouwen en te planten.’ 11De HEER richtte zich tot mij: ‘Wat zie je, Jeremia?’ Ik antwoordde:
‘Ik zie een amandeltwijg.’ 12‘Dat zie je goed,’ zei de HEER, ‘zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot,
zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.’
Schriftlezing NT, 2 Timotheüs 2: 1-13 1Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2Geef wat je in
aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te
onderwijzen. 3Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. 4Iemand die in krijgsdienst is, laat zich
niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. 5Een atleet wordt
niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. 6De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op
de oogst. 7Denk na over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. 8Houd Jezus
Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, 9daarom
heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet
gevangenzetten; 10daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered
worden en eeuwige luister ontvangen. 11Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen
we ook met hem leven; 12als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons
ook verloochenen; 13als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet.

