
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  8 november 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Yde Zagema 
Kind van dienst:    Dirkjan Kalma 
Lector:       Froukje de Beer 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Pastoraat 
Presentatie gemaakt:   Peter-Christiaan Veenstra 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Aaltje R. van der Linden en 
Sebastian Fabris,  Oranjebuorren 4. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 15 november 2020:  
- hebben we als gastvoorganger Dhr. G. Riemersma. 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8. 
- zingen we als kinderlied: Dankuwel (link: https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4). 
 
AGENDA:  
- vanavond is er geen Groeien in Geloof-groep 
- 11 november inleverdatum kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Aanmelden kerkdiensten: 
Door het toenemende aantal besmettingen heeft de overheid de kerken het dringende advies gegeven om 
het aantal personen dat fysiek tijdens de dienst aanwezig is te beperken tot 30 personen. Personen die aan de 
dienst meewerken, dit zijn de dienstdoende ambtsdragers, voorganger, koster, organist, personen die de 
presentatie verzorgen, de lector, de leiding van de kinderkerk en de zangers in het gelegenheidskoor, zijn hier 
niet bij inbegrepen. Deze personen hoeven zich niet aan te melden op de website. Kinderen tot en met 12 jaar 
hoeven ook niet aangemeld te worden! 
 
Wij kiezen ervoor om de diensten, zij het met minder mensen, toch door te laten gaan. Het betekent dat wij 
gaan werken met een aanmeldingssysteem. U kunt zich aanmelden via aanmelden.pkn-ternaard.nl. Dit kan 
tot de zaterdagavond voorafgaand aan de dienst tot 18.00 uur. Is het aantal van 30 personen bereikt, dan is 
reserveren voor de desbetreffende kerkdienst niet meer mogelijk. U kunt bij elke dienst zien hoeveel plaatsen 
er nog beschikbaar zijn om te reserveren. Beschikt u niet over de mogelijkheid u digitaal aan te melden, dan 
kunt u zich aanmelden bij de scriba, telefoonnummer 0519-571019. 
 
Zingen in de kerk: 
Er mag wel door een koortje gezongen worden. Er zijn nu al een aantal enthousiaste gemeenteleden die dit 
elke week doen. Wil je ook af en toe meezingen in het gelegenheidskoortje in de kerkdienst, meld je dan aan  
bij Johan Boeijenga. 
 
Dankstondcollecte  
Afgelopen week hebt u de uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de dankstondcollecte. Sommige 
gemeenteleden zijn gewend, dat de envelop wordt opgehaald. Vanwege de corona willen we u deze keer vragen 

https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4
https://aanmelden.pkn-ternaard.nl/


 

om uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL 57 RABO 0343 3326 63 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters o.v.v. Dankstondcollecte 2020. U kunt de envelop ook inleveren bij Ria Riemersma, 
Hantumerweg 19. De envelop wordt dus niet opgehaald. Alvast hartelijk dank voor uw gift. 
  



 

 
 
 
LITURGIE: zondag 8 november 2020 
 
Welkom 
Aanvangslied: NLB 849: 1,2 en 3 Zoek de wegen van de wijsheid  
 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Uitspreken van Klein Gloria 
Kinderen en leiding komen naar voren en zoeken eigen ruimte op 
 
Luisteren: Beamer: NLB 314 Here Jezus om uw woord https://www.youtube.com/watch?v=-AKZWGLjmfg 
 
Gebed bij de opening van de schrift 
 
Schriftlezing: Johannes 5 vers 1 – 18 Genezing in het bad van Betzata  
Zingen: NLB 146: 1,3 en 4 Zing, mijn ziel voor God uw Here  
                               ( op de wijze van lied 37 uit de ELB) 
Verkondiging 
Luisteren: Beamer: Stromen van zegen https://www.youtube.com/watch?v=EegFD-QXvJI 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 
Afsluiten met het gezamenlijk Onze Vader bidden. 
 
Slotlied: NLB 416: 1,2,3,4 Hear wês by ús oant in oare kear 
Zegen en heenzending 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan scriba Froukje de 
Beer (571019 of scriba@pkn-ternaard.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 ook doorgeven aan de scriba. 
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