MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 9 DECEMBER 2018, 2e advent
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. *
ds. A. Bouman uit Leeuwarden
Tjesse v.d. Wal
groep 1-4 en groep 5-8
Janneke Goodijk
Jelke Koolstra
1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus
Pastoraat
Gretha Hoekstra
Chris en Peter Christiaan Veenstra

19.45 oere

Groeien in geloof – Gespreksgroep oar jongerein en jonge gesinnen.
Fan herte wolkom by Eelke & Janneke Goodijk, Van Sytzamastrjitte 3.

Vanavond is er een Top2000-kerkdienst in Ee. Meer info, zie kerkblad en website.
Jeugd die mee wil, verzamelen om 19.00 uur bij de Lytse Tsjerke.
Dit is i.p.v. de jeugdkerk die op de planning stond op deze ochtend.
Iedereen van harte welkom!
BLOEMENGROET: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar br. en zr.
Tj. Riemersma-Reitsma, Aldreed 2, i.v.m. hun 40-jarig huwelijksjubileum op donderdag 8 december j.l.
ZIEKEN: Zr. Wietske v.d. Weg, G. Japiksstrjitte 18, verblijft in het Jelgershûs te Leeuwarden.
VOLGENDE WEEK ZONDAG 16 DECEMBER:
- hebben we als gastvoorganger da. J.J. Douma-v.d. Molen uit Leek
- is er voorafgaand aan de dienst koffiedrinken in de kerk
- is er wel kinderkerk, maar geen oppas
- zingen we als kinderlied het 3e couplet van het adventslied ( https://vimeo.com/294298955 )
AGENDA: Maandag 10 dec. - Vergadering College van Kerkrentmeesters
ANDERE MEDEDELINGEN:
World servants - In de zomer van 2019 gaan wij (Renske Riemersma en Rebecca van den Berg) naar Sierre
Leona en Bolivia. Hiervoor voeren we actie met de actiegroep Dokkum, maar willen we ook graag actie
voeren in Ternaard. Wij willen graag voor de kerst de kerstpostactie gaan doen. U kunt bij ons uw kerstpost
brengen en wij brengen deze in Ternaard rond, voor 50 cent per kaart.
Adressen: Holwerterdyk 7, 9145RK Ternaard en Hantumerwei 19, 9145CL Ternaard.
Kerstgroetactie - Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de
voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten en heeft daarnaast als doel om
christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen. Na
afloop van de dienst van vandaag worden u in de kerk bijbelpakjes aangeboden, die u voor € 15,40 naar
Rusland kunt versturen. U kunt ook met meerdere mensen één bijbelpakje versturen!! Meer info in het
kerkblad, op onze site of via Janneke Boeijenga.

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
Voorbereiding
Zingen Psalm 80: 1, 7
Stil gebed
‘Onze hulp...’
Groet
Aansteken 2e Adventskaars
Zingen Lied 444: 2
Voorbereidingsgebed
Zingen Lied 442: 1
Schriftwoord
Zingen Lied 442: 2
Kinderen naar voren:
Adventsproject
2e couplet van het projectlied ( https://vimeo.com/294296445 )
Onder naspel kinderen naar de KND
Dienst van het Woord
Gebed
Schriftlezing Maleachi 3: 1-5 (NBV)
Zingen Lied 723: 2
Schriftlezing Lucas 3: 1-6 (NBV)
Zingen Lied 456 B: 1, 2, 3, 4
Prediking
Zingen Lied 439: 1, 2, 3, 4
Gebeden en gaven
Dankzegging, voorbeden en stil gebed
Zingen Lied 370: 1, 2, 3
Inzameling van de gaven
Zingen Lied 834: 1, 2, 3
Zegen
Amen(3x)

