
 

MEIDIELINGSBLÊD Stille Zaterdag 11 april 2020 
 
Grutte Tsjerke  om 19.30 uur 
Voorganger:       mevrouw M. Folbert-van der Heijden   
Lector:         A. Kooistra 
Dienstdoende ambtsdragers: A. Kooistra en M. Kingma    
Presentatie gemaakt:     O. bouma  
Bediening presentatie:   Peter Christiaan Veenstra en Chris Veenstra 
          
 
LITURGIE: 
 

Het is stil en donker in de kerk.  

Binnenkomst aanwezigen 

 

Aanvangswoord 

We luisteren naar een gezongen gebed 

https://www.youtube.com/watch?v=aYzzGYdi4fA 

 

Lezen: Psalm 40: 1 -14 

Enkele woorden 

 

Inschenken van het water in het doopvont 

 

Lezen:  Romeinen 6: 3-11 

 

Laten we ons geloof belijden door samen te zingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sq2MJOh2zmA 

 

We luisteren naar Nada te turbe https://www.youtube.com/watch?v=BdJKEmlZmns   

Ondertussen wordt de Paaskaars ( brandend ) binnen gebracht. 

 

Gebed 

 

Slotlied: Because He lives: https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY 

 

Zegen 
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MEIDIELINGSBLÊD PAASZONDAG 12 APRIL 2020 
 
09.30 uur        Grutte Tsjerke   
Voorganger:       ds. H. Graafland 
Lector:         A. v.d. Kooi 
Dienstdoende ambtsdragers J. Acronius en F. de Beer 
Presentatie gemaakt:     Rommy Talsma 
Bediening presentatie:   Peter Christiaan en Chris Veenstra  
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar mevr. J. Braaksma- de 
Graaf, Holwerterdyk 8  
De bloemen van Holwerd gaan naar de fam. G Venema-Dijkstra, Achter de Hoven 1. 

 
MEDEDELINGEN: 

 Onderwijs voor kansarme kinderen in India 
In India is het kastenstelsel officieel afgeschaft, maar worden Dalits (kastelozen) nog steeds 
gediscrimineerd of voelen zichzelf minderwaardig. Veel kinderen van Dalits maken hun school niet af. 
De Indiase organisatie Cards helpt deze kinderen met bijles, zodat ze hun school wel kunnen afmaken 
en leert hen weer trots te zijn op zichzelf.  
U kunt dit goede werk steunen door een bijdrage te leveren aan Kerk in Actie via het rekeningnummer 
van de diaconie: 
NL73RABO0307866750  
o.v.v. Kerk in Actie Kansarme kinderen India 
 
LITURGIE:  
 
Liturgie Pasen 12 april 2020 

 

Lied: Daar juicht een toon (Nederland zingt) https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Lied: Christus onze Heer verrees  

https://www.youtube.com/watch?v=HzPvBIlNSFU 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18 

 

(Kinderen) 

Lied: De steen is weg  

https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ 

 

Overdenking Thema: Glorie aan God 

 

Lied:  https://www.youtube.com/watch?v=mtuVuCC6I_g  Glorie aan God (Sela) 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Heenzending en zegen 

 

Lied: U zij de glorie (Nederland zingt)  

https://www.youtube.com/watch?v=rLsRPBWtLeQ 
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Paaslied in coronatijd 

Dit is een vreemde Pasen, 

zo anders dan voorheen: 

we bidden afgezonderd, 

we zingen thuis alleen. 

Met iedereen op afstand, 

ook wie de dienst nu leidt: 

een lege kerk, een beeldscherm, 

wij vieren ver verspreid. 

Geen zingende gemeente, 

geen hartverrukkend koor, 

hoe dringt dan nu de vreugde 

van Pasen tot ons door? 

Geef elk, aan huis gebonden, 

toch de genade om 

uw opstanding te vieren: 

elk huis een heiligdom. 

Niet van een kerk vol mensen 

straalt nu de blijdschap af, 

maar van het nieuws van vrouwen 

die zien het lege graf; 

van leerlingen die twijf’lend 

naar Galilea gaan, 

vol vreugde Hem herkennen: 

de Heer is opgestaan! 

In alle zorg en moeite 

bedenken wij toch wel 

wie voor ons heeft geleden, 

wie daalde in de hel, 

wie daar de weg ons baande, 

geen dood die Hem nog bindt; 

nu kan ons niets meer scheiden 

van Hem die ons bemint. 

Wij danken U met Pasen, 

als kerk, hoe ook verspreid 

en toch uw ene lichaam, 

U dienend wijd en zijd. 

Door thuis of bij een ziekbed 

te zorgen voor elkaar 

wordt hier het nieuws van Pasen 

ook in ons leven waar. 

tekst ‘This Easter celebration’ 2020 

geschreven door Carolyn Winfrey Gillette 

vertaald door Gert Landman in april 2020 

te zingen op ‘Zolang wij ademhalen’ Lied 657 

of evt. ‘De ware kerk des Heren’ Lied 968 

Paaslied in coronatijd 

 



 

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 
ofnaderhand). 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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