
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG van zondag 1 september 2019 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  (liturgie zie onderaan) 
Voorganger:     da. J.J. Douma-van der Molen 
Kind van dienst:    Jelte Willem Streekstra 
Kindernevendienst:        groep 1-4 en 5-8  
Lector:       Jannechien van der Kooi 
Organist:      Joop de Jong 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Peter Christiaan Veenstra en Hessel Keegstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Agnes Waterval, Coert 
Lambertusstrjitte 19 
 
ZIEKEN:  Mevr. R. de Beer- Monsma, Gysbert Japikstrj. 37 verblijft nog in het MCL afd. T /MPU kamer 3  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 8 september 2019 
- hebben we als gastvoorganger ds. A. Elverdink 
- is er geen Heilig Avondmaal, dit is verschoven naar 6 oktober 2019 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
 
AGENDA:  

- 2 september vergadering startcommissie 
- 2 september consistorievergadering 
- 4 september kinderkerkvergadering 
- 5 september om 19.30 uur diaconievergadering bij Froukje de Beer 

 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  

• Vrijdag 6 september 2019 trouwen Frans van der Heide en Hanna de Vries. De trouwdienst is om 19.00 uur in de 
Grutte Tsjerke. Predikant is ds. H.F. de Vries. Het adres van Frans en Hanna is:  Zonstraat 2, 9801 VW Zuidhorn. 
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om de dienst bij te wonen. 
 

• Omdat ook mensen van buiten Dokkum welkom zijn, liggen er in de hal enkele boekjes over het winterwerk van 
de Commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse gemeente van Dokkum-Aalsum-Wetsens. De 
informatie is ook te vinden op www.pkndokkum.nl onder ‘vorming en toerusting’.  
 

http://www.pkndokkum.nl/
http://www.pkndokkum.nl/


 

•  
• Landelijke dag GemeenteGroeiGroepen  

Kom je 7 september ook naar Harderwijk?  

• Aanmelden is noodzakelijk, maar deelnemen is gratis: je krijgt koffie/thee en een lunch.  
Het programma biedt de mogelijkheid om twee workshops te volgen.  

 
 

 
LITURGIE:  
Welkom 

Intochtslied Ps 103:1,3  

stil gebed, votum, groet: Klein Gloria 

Lied van verootmoediging: Opwekking 245: Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon 

Gods aanwijzingen voor ons leven: Matt. 10:16-33 HSV 

Zingen: EL 218 Samen in de naam van Jezus  

Gebed 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing Ef 5:1-21 HSV Wandelen als kinderen van het licht 

Zingen EL 217 U maakt ons één 

Verkondiging 

El 212 Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan 

Dankgebed en voorbeden 

Inzameling der gaven 

Geloofsbelijdenis 

Slotzang Gz 303:2,3,4 De ware Kerk des Heren 

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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