
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  19 januari 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  HEILIG AVONDMAAL 
Voorganger:     Da. M. Stougie 
Kind van dienst:    Silke van der Veen 
Lector:       Jannechien van der Kooi  
Organist:      Joop de Jong 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat  
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Debora de Vries  en David de Vries 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en dank voor het aanleggen van het tegelpad bij de 
Lytse Tsjerke naar Wouter de Groot, Stasjonswei 37 en Ate Tienstra, Stasjonswei 35 
 
ZIEKEN: Wietske v.d. Weg, Gysbert Japikstrjitte 18,  is opgenomen in het UMC,  afd PSS 2 
 9700 RB  Hanzeplein 1 te Groningen 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 26 januari 2020  
- hebben we als gastvoorganger Dhr. L. Blees 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: Simson (https://www.youtube.com/watch?v=mbeVAlewHVY) 
- 
 
AGENDA:  19-26 jan. Week van gebed, iedere avond 19:00-19:00 in Grutte Tsjerke 
    20 jan. Extra gemeenteavond 19:45 u.  Lytse Tsjerke 
    22 jan. Vergadering kinderkerk 20:00 u 
    26 jan Gebedshealoere 19:00-19:30 Grutte Tsjerke 
    27 jan Groeien in geloof Lytse Tsjerke inloop 19.30 u 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Maandagavond 20 januari as. wil de kerkenraad de gemeente graag informeren en raadplegen aangaande de  
ontwikkelingen met betrekking tot het beroepen van een nieuwe predikant voor de gemeentes van Ternaard 
en Holwerd 
Plaats: Lytse Tsjerke;   19:45 u. inloop met koffie/thee;      Aanvang: 20:00 u. 
 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! 
 

KERKBALANS 2020 
18januari- 1 februari 

GEEF VOOR JE KERK  
De actie kerkbalans 2020 is van start gegaan. Vele vrijwilligers zijn weer op pad om U te voorzien van 
informatie. Lees dit alstublieft aandachtig, en denk er over na. Doe ik genoeg om de Kerk een warm hart toe 
te dragen, of moet ik een extra steentje bijdragen voor de plaatselijke kerk. Laat merken dat een warme plek 
waar Gods woord wordt gebracht U inspireert. U geeft toch ook om een plek waar U uw geloof in God kan 
delen. Laat merken dat U dit waardeert . Samen als gemeente jong en oud. Daarom geef ik ook voor de actie 
Kerkbalans 

College van Kerkrentmeesters 
   G.Hiemstra – D.van der Kooi 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mbeVAlewHVY


 

LITURGIE: Protestantse Gemeente Ternaard 19 januari 2020 
 
Voorganger: ds. M. Stougie –  de Wit, Eastermar 
 
- Welkom 
 
- Intochtslied: psalm 138: 1 en 4 
 
- Votum en Groet  
 
- Wij lezen de Wet van God 
 
-Wij zingen: psalm 119: 65 
 
- Gebed om Gods Geest 
 
- Kinderlied   
 
- Schriftlezing: Lucas 18: 1 t/m 8 NBV 
 
- Wij zingen NLB 905: 1 en 4 
 
- Preek  “Het is belangrijk om te blijven bidden en nooit op te geven” 
 
- Wij zingen OLB 95: 1 en 3 (Liedboek 1973) 
 
- Gebeden  
 
- Collecte (kinderen terug uit de knd) 
 
- Viering Heilig Avondmaal 
 
 - We zingen OLB 360 “Heer wij komen vol verlangen” 
 
- Nodiging 
 
-Tafelgebed  
 
-Wij zingen: NLB 405: 1 en 2 
 
-Wij zingen NLB 575: 1 
 
-Dankzegging 
 
-Slotlied - Wij zingen JdH 33 
 
- Zegen 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl (live of 
naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagsmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). 
Info/mededelingen voor de website graag doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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