
 

MEIDIELINGSBLÊD PASEN 2022 
 
In dit Meidielingsblêd is alle informatie gebundeld voor de volgende diensten:  

 

• Witte Donderdag 14 april 2022  19.30 uur  

• Goede Vrijdag 15 april 2022   19.30 uur 

• Stille Zaterdag 16 april 2022   22.00 uur 

• Eerste Paasdag 17 april 2022  09.30 uur 
 
Alle diensten worden gehouden in de Grutte Tsjerke. 
 
De indeling van dit Meidielingsblêd is wat anders dan gebruikelijk: 
 

1. Zieken 
2. Bloemengroet op 17 april 2022 (Paaszondag) 
3. Vooraankondiging dienst zondag 24 april 2022 
4. Agenda t/m 25 april 2022 
5. Andere mededelingen 

 
Daarna volgt de informatie van elke dienst in de Stille Week en op Paaszondag met direct daaronder de 
liturgie van die dienst. Zo heeft u alle informatie per dienst van 14 tot en met 17 april 2022 handig bij elkaar. 
 
Wij wensen u een gezegende paastijd. Graag tot ziens bij onze diensten! 
 
GEBOREN: Geboren: 29 maart, Liam Fabris, zoon van Sebastian Fabris en Aaltsje van der Linden, 
Oranjebuorren 4. 
 
BLOEMENGROET op 17 april:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke felicitaties naar Da. Hilde Graafland,  
Holwerterdyk 6, 9145RK Ternaard. Zij werd op 12 april 65 jaar. 
 
KOMENDE WEEK ZONDAG 24 april 2022, 9.30 uur Grutte Tsjerke 
- hebben we als voorganger Da. Hilde Graafland 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we het Kinderlied Weet je dat de lente komt, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s&list=PL665EF657A0680562&index=4 
-  is het de laatste zondag van de maand en dus is er koffiedrinken na de dienst. 
 
AGENDA:  
11 april  consistorievergadering 
13 april  19.30 uur extra kerkenraadsvergadering in De Iepen Ark 
14 april  ‘buurtbakje’ bij Janneke en Johan Boeijenga, vrije inloop tussen 9.30 uur en 11.00 uur 
15 april  10.00 uur, Eelke en Janneke Goodijk, speciale Avondmaalsdienst (zie hieronder) 
19 april  19.30 uur moderamen in de Iepen Ark 
20 april  20.00 uur vrouwengespreksgroep bij Janneke Boeijenga 
24 april  19.00 uur gebeds(heal) oere in de Grutte Tsjerke 
25 april  19.30 uur kerkenraadsvergadering in De Iepen Ark 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s&list=PL665EF657A0680562&index=4


 

ANDERE MEDEDELINGEN:  
Avondmaalsdienst voor ouderen 
Op Goede Vrijdagochtend 15 april houden we om 10 uur een speciale korte Avondmaalsdienst. Deze dienst is 
bedoeld voor gemeenteleden, voor wie een gewone dienst in de kerk te belastend is vanwege gezondheid of 
leeftijd. Het is een korte dienst met een overdenking, met liederen en gebed, en we vieren samen het Heilig 
Avondmaal. U kunt de hele dienst blijven zitten, ook als we na de dienst nog een kop koffie met elkaar 
drinken. Als het nodig is, halen we u op en brengen we u thuis. 
In Meiinoar op de Akker stond, dat we het in de Iepen Ark zouden doen. Dat is in verband met de muzikale 
ondersteuning verplaatst naar de huiskamer van Janneke en Eelke Goodijk, Van Sytzamastrjitte 3. 
U kunt u opgeven bij Marianne Folbert (tel. 571819), da Hilde Graafland (tel. 347660) of Minke van der Wal 
(tel. 571708). We verwelkomen u graag! 
 
 
  

  



 

WITTE DONDERDAG 14 april 2022 
19.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds. J. de Gier 
Kind van dienst:    nvt 
Kindernevendienst:   er is geen kinderkerk 
Lector:       Alie van der Kooi 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Geen – tijdens de dienst collecteert de Diaconie voor het Werelddiaconaat 

  (project Libanon) 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en David de Vries 
          
LITURGIE 
ORDE VAN DIENST VOOR WITTE DONDERDAG 2022 (14 APRIL) 
TERNAARD, GRUTTE TSJERKE, 19.30 UUR 
 
VOORBEREIDING 
Welkom 
Aanvangslied: Psalm 116 : 1,3,8 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Gebed 
Lied: 243 : 2,7 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Schriftlezing: Johannes 13 : 1 – 15 
Lied: 569 : 1,2,3,4 
Overdenking 
Kort meditatief orgelspel 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Voorbeden 
Inzameling van de gaven onder orgelspel 
Lied: 377 : 1 tot en met 7 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
Nodiging 
Lied: 382 : 1,2,3 
Lofprijzing en inzettingswoorden 
Uitdeling en communie 
 
DANKZEGGING 
Dankgebed 
Slotlied: 245 : 1,2,   Zegen. 
  



 

GOEDE VRIJDAG 15 april 2022 
19.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Mw. M. Folbert-van der Heijden 
Kind van dienst:    nvt 
Kindernevendienst:   er is geen kinderkerk  
Lector:       Janneke Goodijk, Minke van der Wal, Onno Bouma en Froukje de Beer 
Organist:      Melchert v/d Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Geen  
Presentatie gemaakt:   Chris v.d. Veen 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Gerrit Sipma 
 
LITURGIE (we zetten de dienst van donderdag voort, de Avondsmaaltafel is leeg) 
 
Gedachten bij het Laatste Avondmaal - https://www.youtube.com/watch?v=ZGPZVR0534w  
Zingen: psalm 22: 1 Mijn God, mijn God waarom verlaat Gij mij? 
Gebed 
Lectoren: Johannes 18. 1-24   dia 1 ( alleen afbeelding dia)  
 
Zingen  587: 1  licht voor de wereld 
 
Lectoren Johannes 18: 25-40 dia 2 ( alleen afbeelding dia)  
 
Zingen: Lied 130 uit Sytze de Vries ‘Jij, mijn adem’ 
melodie van lied 556 ( alles wat over ons geschreven is) 
 
1.  Hoe vaak heb ik hem vurig trouw beloofd  
     zonder de diepte van die daad te weten? 
     Hoe snel deed ik of ik hem was vergeten 
     en heeft de nacht mijn vurigheid gedoofd. 
 
2.  Hij sprak van liefde - maar tot welke prijs? 
     Hij bood de vrijheid - maar ik bleef gevangen 
     Hij sprak van trouw en raakte mijn verlangen. 
     Maar nu hij zwijgt, bied ik hem geen bewijs. 
 
3.  Die tot zijn vrienden ons verkozen had 
     en ons liet delen in zijn groot vertrouwen, 
     die mij de rots dacht, waarop hij kon bouwen 
     was ik de vriend die dat nooit meer vergat? 
 
4.  Kan ik de naam die mij is toevertrouwd, 
     ooit nog met opgeheven hoofde dragen? 
     Is het te laat? Hij zou mij mogen vragen 
     hoe ik met heel mijn leven van hem houd. 
 
Lectoren Johannes 19: 1-16 dia 3 ( alleen afbeelding dia) 
 
Hard geslagen, vastgenageld | Sela - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I 
 
Lectoren Johannes 19: 17- 42 dia 4 ( alleen afbeelding dia) 
De Paaskaars wordt gedoofd en de kerk uitgedragen (diaken) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGPZVR0534w
https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I


 

STILLE ZATERDAG 16 april 2022  

22.00  uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Da. H. Graafland 
Kind van dienst:    nvt 
Kindernevendienst:   er is geen kinderkerk  
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Geen  
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Hessel Keegstra en Gerrit Sipma 
 
LITURGIE 
Liturgie voor de PAASWAKE-DIENST op STILLE ZATERDAG 
Als we de kerk binnenkomen is het donker en stil. Er is geen orgelspel. 
Iedereen heeft bij de ingang van de kerk een paaswake-kaarsje ontvangen. We zullen het straks ontsteken aan 
het licht van de paaskaars. We waken en wachten als wachters op de morgen (Psalm 130). 
In deze nacht lezen we, hoe de Schrift, het Oude en het Nieuwe Testament, keer op keer getuigt van de God die 
doet opstaan en leven.  
In de Paasnacht werden van oudsher mensen gedoopt. Zij werden opgenomen in het volk van God, de gemeente 
van Christus. Ook de meesten van ons zijn eenmaal gedoopt. Wij willen in deze dienst ook onze doop gedenken en 
onze doopbelijdenis vernieuwen, staande rond de doopvont. 
Voor degenen, die dat willen, is er de mogelijkheid een zegening te ontvangen door een kruisje van water op het 
voorhoofd, waarbij de woorden gesproken worden: ‘Het is de Geest die levend maakt’. Daarvoor is gelegenheid 
na onze geloofsbelijdenis. 
Voelt u zich vrij om daar wel of niet gebruik van te maken.  
 
Stilte 
 
De gemeente gaat staan 
Votum en groet 
We gaan zitten 
Gemeente van Christus, 
In deze nacht, waarin we vieren dat Jezus Christus onze Heer van de dood doorging naar het leven, zijn 
verspreid over de hele wereld leden van zijn kerk wakend bijeen. 
Want dit is het Pasen van de Heer, waarin Hij ons doet delen in zijn overwinning op de machten van de dood. 
Gebed 
DE INTOCHT VAN HET LICHT 
We gaan staan. De diaken brengt de nieuwe paaskaars binnen, als symbool van de lichtende opstanding van 
onze Heer. 
Diaken: Christus, Licht der wereld! 
Gemeente: Heer, wij danken U. 
Diaken: Christus, Licht der wereld! 
Gemeente: Heer, wij danken U. 
Diaken: Christus, Licht der wereld! 
Gemeente: Heer, wij danken U. 
Voorganger:  Het licht van Christus 
  die in heerlijkheid verrezen is, 
  moge de duisternis 
  uit ons leven verdrijven. 
  De nacht is voorbij gegaan, 
  de dag is aangebroken: 



 

  de zon der gerechtigheid  
  gaat over ons op. Amen 
 
Als de kaars op het liturgisch centrum staat, geven we het licht aan elkaar door.  
Zingen: NLB 637 O vlam van Pasen steek ons aan  
We gaan zitten 
De kerkelijke kleur verandert van paars in wit 
HET GETUIGENIS VAN DE SCHRIFT 
We gaan lezen hoe de Schrift getuigt, in Oude en Nieuwe Testament, van de God die doet opstaan en leven. 
Het getuigenis over de schepping. 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Lector: 
Dit is de nacht, waarin wij gedenken, dat God de hemel en de aarde heeft geschapen en de mensen geroepen 
heeft uit het duister naar het licht. 
Lezing: Genesis 1: 1-5 en 26-31 
Zingen: NLB 513 (God heeft het eerste woord) 
Het getuigenis over de wonderlijke uittocht uit het diensthuis van Egypte 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Lector: 
Dit is de nacht waarin wij gedenken, dat God voorbijgaat, waar mensen schuilen achter het bloed van het lam, 
en Hij hen volkomen bevrijdt. 
Lezing: Exodus 12: 1-13 + 29-36 
Luisteren: No longer Slaves  https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k 
Het getuigenis van de mannen in de vurige oven van Babel 
Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten? 
Lector: 
Dit is de nacht, waarin wij gedenken, dat God zijn kinderen op wonderlijke wijze spaarde en het leven gaf. 
Lezing: Daniël 3: 1-27 
Zingen: Opwekking 124 (Ik bouw op U) 
Het getuigenis over het nieuwe verbond van God 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Lector: 
Dit is de nacht waarin wij worden uitgenodigd tot Gods heil en Hij opnieuw zijn verbond met ons sluit. 
Lezing: Jesaja 55 
Luisteren: Opwekking 826 De Heer is mijn Bevrijder  https://www.youtube.com/watch?v=KYwewAYIjUw 
Het getuigenis over de opstanding van onze Heer Jezus Christus 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Lector: 
Dit is de grote nacht, waarin wij gedenken dat onze Messias als eerste der mensen de banden van de dood 
verbroken heeft en uit het graf is opgestaan. 
Lezing: Johannes 20: 1-10 
Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan! 
Gemeente: Ja waarlijk, Hij is opgestaan! 
Voorganger: Een morgen van verblijden! 
Gemeente: Ja, een dageraad vol licht! 
Zingen: NLB 632 (Dit is de dag) 
DOOPGEDACHTENIS 
We gaan allen rondom de doopvont staan. Water wordt uitgegoten in de doopvont. 
Dit is de nacht, waarin wij worden teruggebracht naar de oorsprong van onze doop en waarin wij gedenken 
hoe ook wij zijn weggeroepen uit de diepte van de dood tot nieuw leven, en uit de duisternis tot het licht. 
Een nieuwe naam is over ons uitgeroepen. 

https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k
https://www.youtube.com/watch?v=KYwewAYIjUw


 

De apostel Paulus schrijft (in Romeinen 6: 3-4): ‘Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn 
gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht 
van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden’. 
 
In de doop zijn wij met Christus begraven om met Hem ten leven te worden opgewekt. Schaamt u dan niet de 
Christus te belijden, want het Evangelie is een kracht Gods tot behoud van eenieder die gelooft. 
Laten wij dan, nu het Paasfeest is begonnen, onze doop gedenken en onze belijdenis vernieuwen. 
Voorganger: Gelooft u in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? 
Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
Voorganger: Wilt u Jezus Christus volgen, Zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer? 
Allen: Ik geloof in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de Heilige Geest, 
 geboren uit de maagd Maria; 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 nedergedaald ter helle; 
 ten derde dage wederom opgestaan van de doden, 
 opgevaren ten hemel, 
 zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
 vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Voorganger: Vertrouwt u zich toe aan de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 
Allen:  Ik geloof in de Heilige Geest; 
 ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, 
 de gemeenschap der heiligen, 
 vergeving der zonden, 
 wederopstanding des vleses 
 en een eeuwig leven. 
Zingen: Zingende Gezegend 155:1 en Psalm 118: 8 (Beide melodie Psalm 118) 
We blijven rond de doopvont staan. 
Er is nu gelegenheid om naar voren te komen om een zegening te ontvangen. 
Het orgel speelt zachtjes. 
Zingen: Zingende Gezegend 160: 1, 2, 4, 6 (Nu is het Pasen- Jezus leeft. Melodie: Gezang 461 oude liedboek) 
Zegen 
Onder vrolijk orgelspel mogen we vanavond naar huis gaan. 
Teksten: 
Zingende Gezegend 155:1 
God dank! Laat iedereen het horen: 
Christus is waarlijk opgestaan! 
Wij gaan niet in de nacht verloren – 
Pasen: de grote dag breekt aan! 
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen, 
een engel kondigt stralend aan: 
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen, 
waarlijk, de Heer is opgestaan! 
Zingende Gezegend 160: 1, 2, 4, 6 
Nu is het Pasen – Jezus leeft! 
Komt allen, sluit u aan – 
die onze dood verslagen heeft: 
de Heer is opgestaan! 
O blijf niet achter, aarzel niet, 
ga mee, de wereld door; 
Hij gaat door heel zijn rijksgebied 



 

ons zegevierend voor. 
Geen macht in hemel en op aard 
maakt Pasen ongedaan, 
en wie zich achter Christus schaart 
zal vrede binnengaan. 
O hoor, de klokken luiden blij; 
komt allen, sluit u aan, 
dan zeggen, zingen, juichen wij:  
de Heer is opgestaan! 
  



 

 
 

PAASZONDAG 17 april 2022  
 
9.30  uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Mw. M. Folbert-van der Heijden 
Kind van dienst:    Dirkjan Kalma 
Kindernevendienst:   er is geen kinderkerk 
Lector:       Minke van der Wal 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Paascollecte(zakjes) t.b.v. plaatselijk kerkenwerk 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Yme Dijkstra en Sjoukje Hoekstra 
          

LITURGIE: Paaszondag  17-4-2022 Ternaard 
m.m.v. een zanggroep o.l.v. Johan Boeijenga 
en een ensemble van Euphonia  
Thema: omkeer als nieuw begin 

 
Euphonia speelt voor de dienst enkele koralen 
 
Welkom 
Opgestaan | Sela - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=UgK2eS78UKw 
 
Gemeentezang : Intochtslied: Gezang 221: 1,2 en 3   Wees gegroet, gij eersteling der dagen  (orgelbegeleiding) 
 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
Zingen: Klein Gloria (orgelbegeleiding) 
  
Kaarsen aansteken door kind van dienst  
Groot Gloria: Lied 624                      Christus onze Heer verrees ( begeleiding Euphonia) 
  
Gebed  
Zingen: 630: 1, 2 en 4  Sta op! Een morgen ongedacht ( begeleiding Euphonia) 
Leefregel; Jesaja 55: 6-9 
  
Zingen: 314: 1 en 2  Here Jezus om Uw Woord  (orgelbegeleiding) 
  
Bijdrage van de kinderkerk Lidewij en Renske 
Kinderlied: Kinderlied maart 2017 De steen is weg - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI 
 
Kinderen mogen in de kerk een bloem kleuren en opschrijven waar ze God voor willen danken  
(voor de volwassenen liggen her en der ook deze bloemen met een pen) 
 
Zanggroep: 625 Groen ontluikt de aarde 
 
Schriftlezing: Johannes 20: 1-18 
Zanggroep  620: 1, 3, 4,   Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt 
 11 en 12 samen met de gemeente 
 
Gedicht Herkenning 
  

file:///C:/Users/Eigenaar/Downloads/Opgestaan%20|%20Sela%20-%20YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=UgK2eS78UKw
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI


 

Verkondiging 
 
Sjonge  De krêft fan leafde is net stoarn (melodie LB 637 -o vlam van Pasen steek ons aan) ( begeleiding Euphonia) 
 
Dank en voorbeden 
 
Zanggroep zingt : 612 Wij komen als geroepen 
             
Zegen. 
 
Zingen; ELB: 132 U zij de glorie, opgestane Heer  (blazers) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/

