
 

 
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  13 november 2022  Thema: Meitsje dy klear 
 
10.00 uur      Grutte Tsjerke  Open Deur Dienst 
Voorganger:     Janita Seinstra 
Kind van dienst:    Jorrit Sipma 
Muziek:       Annelies en Karin (zang), Johan Boeijenga (piano), Petra Hiemstra (fluit)  
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Hessel Keegstra en Gerrit Sipma 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar mevr. H. Sjamaar- Dupuis
 Tsjerkestrjitte 4 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
21 november jarig:  mevr. Sj. Kingma-Hoekstra, Halbertsmastrjitte 15  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 20 november 2022 Eeuwigheidszondag  
- hebben we als voorganger Hilde Graafland 
- is er koffiedrinken na de dienst. 
- is er geen kinderkerk    
- zingen we als kinderlied: ik ken een heel leuk liedje  https://www.youtube.com/watch?v=W4ydGW-YJeA 
 
AGENDA: 

- 16 november 19.45 u. Groeigroep Leef je geloof ! bij fam Goodijk 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Bedankbrief Voedselbank: 

We willen jullie allen heel hartelijk bedanken voor de genereuze gift in de vorm van voedingsmiddelen. Dit 

draagt rechtstreeks bij om ons doel te bereiken, namelijk mensen in Dokkum e.o. die in armoede leven te 

ondersteunen daar waar mogelijk is. Inmiddels deelt de voedselbank Dokkum tweewekelijks ruim 80 goed 

gevulde voedselpakketten, een toename van maar liefst 40% ten opzichte zomer 2022, uit aan deze 

doelgroep. Deze pakketten worden verstrekt, aan alleenstaanden en gezinnen die soms ver onder de 

armoedegrens leven, om hen een steuntje in de rug te geven. Ze zijn echt bedoeld als noodhulp. Nogmaals 

hartelijk dank voor jullie bijdrage en betrokkenheid.  

Met vriendelijke groet, namens het bestuur en vrijwilligers van Stichting Voedselbank Dokkum  



 

 
 
LITURGIE:  
 

Open Deur Dienst   
13 november 

 Spreekster: Janita Seinstra 
Thema: Meitsje dy klear 

  Muziek:  Annelies en Karin (zang), Johan Boeijenga (piano), Petra Hiemstra (fluit) 
Inloop vanaf 9.30 met koffie, thee, limonade 

Aanvang dienst: 10 uur 

Voor de dienst zingen:  

−  Heer ik kom tot U (Opwekking 488) 

 
Welkom   
Gebed    
 -- Zingen:  Liefde eenmaal uitgesproken  (Lied 791) 
   
Kindermoment:      
                            Zingen kinderlied:  Kom op het feest    
                           
 
– Zingen (als Geloofsbelijdenis) Heer U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
 
Verkondiging 'Meitsje dy klear' 
                   tijdens de preek: Schriftgedeelten: – 1 Korintiers 11: vers 23-33 
                – Openbaring 19: 6-9 (HSV)                                                 
  
 
– Zingen: Hoor ons loflied (opw. 553) 
 
COLLECTE  Tijdens collecte luisteren naar: 'Er is een dag' (Opw. 585  VIA YOUTUBE) 
                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=s7gGXUkqR6A 
      
Zegengebed  
 
– Zingen: Zegenlied:  Mag ik jou tot zegen zijn (Sela)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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