
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 22 september 2019 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  (liturgie zie onderaan) 
Voorganger:     ds. M.J. Koppe 
Kind van dienst:    Janneke Hiemstra 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      Joop de Jong 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Vredeswerk 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra en Peter Christiaan Veenstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. A. de Vries- van Zuilekom, A. 
Nautastrjitte 3, zij hoopt D.V. 0p 25 september haar 90e verjaardag te vieren.  
 
ZIEKEN: mevr. Renske de Beer- Monsma, G. Japikstrjitte 37 kwam weer thuis vanuit de Waadwente 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 29 september:  
- hebben we als gastvoorganger ds. L. v.d. Ven, dit is een Fryske Tsjinst 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
 
AGENDA:  

- 23 september vergadering jeugdraad 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
De opbrengst van de collecte van ‘Bouw de Kerk in Syrië weer op’ bedroeg het geweldige bedrag van  
€ 225,00. Bedankt voor jullie giften. 
 
Bidden is schuilen bij God 
Nu intens verdriet en immense vragen ons dorp overspoelen willen we een plek van bezinning, ontmoeting en 
gebed organiseren voor ALLE dorpsgenoten en iedereen die zich verbonden voelt met de familie van Jannet 
Meijer en Gatze-Jan de Beer.  
Datum:  Vrijdag 27 september tussen 19:00 – 22:00 u. 
Plaats:  Grutte Tsjerke, Tsjerkestrjitte. 
Samenkomen voor stilte, troost of een gebed om heling en herstel. 
JIJ bent zeer welkom en kunt vrij in- en uitlopen. Je kunt ook een kaarsje aansteken. 
We bevelen beide gezinnen aan in jullie voorbeden.     
 
LITURGIE:  
Welkom 
Overlijdensbericht Gatze-Jan de Beer 
Psalm 139: 1 en 14 
Intochtslied : psalm 98 : 1,3 en 4 
Stil gebed / votum en groet  
ipv Klein Gloria zingen we : EvB 209 : 1,2 en 3 Kom in mijn hart... 
Gebed van verootmoediging  
zingen psalm 32 : 2 en 3  
Wetslezing  
Zingen psalm 119 : 6 en 14 
Gebed om de Heilige Geest  



 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing : Jesaja 44 : 6 –8 (NbG vertaling van 1951) 
Zingen psalm 100 : 1 t/m 4 
Schriftlezing : Openbaringen 22 : 10 –21  
zingen : gezang 445 : 1,2 en 3 oude liedboek! 
Verkondiging: thema : Wie is Jezus ? Hij is God (!) en mens ... 
zingen : EvB 132 : 1,2 en 3  
Dankzegging en voorbeden  
collecte  
slotlied EvB 142 : 1 (2x) Majesteit) 
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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