
 

MEIDIELINGSBLÊD DONDERDAG 21 mei 2020 Himelfeart 
 
09.30 uur        Grutte Tsjerke   
Voorganger:       da. H. Graafland 
Lector:         B. Folbert 
Dienstdoende ambtsdragers P. Vrieswijk (ouderling) en M. Kingma (diaken) 
Presentatie gemaakt:     G. Hoekstra 
Bediening presentatie:   P.C. en Chr. Veenstra 
          
AANSTAANDE ZONDAG 24 mei 2020: 
- hebben we als gastvoorganger zr. A. Hoekstra. 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Bemoediging 
Welk lied of welke tekst heeft jou bemoedigd in de afgelopen tijd? Wil je dit met de gemeente delen in de 
Pinksterdienst op 31 mei 2020? Geef het dan door aan Marianne Folbert d.m.v. een briefje in de brievenbus, 
bellen of mailen. Herweijstrjitte 51 , tel. 571819, mariannefolbert@hotmail.com 
 
Aangepaste diensten tot tenminste 1 juli 
Ondanks dat het vanaf 1 juni weer mogelijk is om samen te komen in groepen van 30 personen, heeft het 
moderamen besloten om tot tenminste 1 juli nog op digitale wijze door te gaan. Dit, omdat er ook binnen 
onze gemeente verschillend wordt gedacht over het heropstarten van de kerkdiensten en omdat het nog erg 
lastig wordt om te bepalen wie er welke zondag naar kerk toe kan. Wij hopen dat er vanaf 1 juli wat meer 
ruimte komt en zullen hier als kerkenraad op 8 juni over vergaderen. 
Dit betekend dat er tot 1 juli nog géén kerkdiensten in de kerk zijn. We blijven de kerkdiensten vooraf 
opnemen en plaatsen deze vervolgens online.  In de Kalender op de website van de gemeente kunt u de 
invulling van de kerkdiensten tot 1 juli bekijken. 
 
Kerkdienst bekijken 
Daarnaast hebben wij als videoteam vernomen dat het op zondagochtend lang niet altijd mogelijk is om de 
kerkdienst te bekijken via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App. Dit komt omdat de servers van 
Kerkomroep.nl de drukte niet goed aankunnen. Daarom hebben wij hierop een tijdelijke oplossing bedacht: 
Op de dag van de desbetreffende kerkdienst kunt u tussen 7.30 uur en 12.30 uur de kerkdienst ook bekijken 
via onze website. Er wordt automatisch een bericht geplaatst met hierin een YouTube film van de kerkdienst. 
Na 12.30 uur blijft het mogelijk om de kerkdienst via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App te bekijken. 
  
Een andere oplossing hiervoor is om eerst de uitzending op te slaan. Dan lukt het beter om de uitzending ook 
daadwerkelijk te volgen. Ook kunt u natuurlijk de uitzending via geluid volgen, of op een later tijdstip via 
beeld.  
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LITURGIE donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag 
  
Welkom 
Votum en groet 
Lied: Majesteit  https://www.youtube.com/watch?v=wJxcbZTQmUk  
Gebed 
Schriftlezing (yn it Frysk): Hannelingen 1: 1-11 
Lied: Jezus ga ons voor  https://www.youtube.com/watch?v=udrbR7arvTI  
Overdenking: Wij leven onder de wolk! 
Lied: Er is een dag  https://www.youtube.com/watch?v=s7gGXUkqR6A  
Dankgebed en voorbeden 
Lied: Kroon Hem met gouden kroon  https://www.youtube.com/watch?v=RyABoDK3MeY  
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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