
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  1 november 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Da. J.J. Douma 
Kind van dienst:    Dirk Hidde van der Wal 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Gerda Boersma 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra en David de Vries 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Majid Jabbour, Slotstrjitte 5.  

 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 08 november 2020  
- hebben we als gastvoorganger Y. Zagema 
- is er geen Heilig Avondmaal 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied:  Iets van alle dieren 
          (https://www.youtube.com/watch?v=CclAiARZigs) 
 
AGENDA:  Vandaag 1 november jeugdkerk om 9.30 uur in `De Iepen Ark` 
    2 november Allerzielen. De Grutte Tsjerke is van 19.00 tot 21.00 uur voor iedereen open om een  
    kaarsje aan te steken voor het herdenken van een overledene 
    4 november Dankdag met aansluitend gemeenteavond in de Grutte Tsjerke 
    8 november Groeien in geloof, 19.45 uur in De Iepen Ark 
 
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. 
 
ACTIE voor de VOEDSELBANK in TERNAARD. 

https://aanmelden.pkn-ternaard.nl/


 

Evenals voorgaande jaren organiseert de ZWO commissie van de Protestantse Gemeente in samenwerking 
met SPAR Herder en Dorpsbelang een actie voor de Voedselbank in Ternaard. Van 29 oktober t/m 6 november 
2020 kunt u levensmiddelen inleveren bij SPAR Herder. Het ideale boodschappenlijstje van de Voedselbank 
vindt u op de flyer die eind oktober huis aan huis in Ternaard zal worden verspreidt. 
Ondanks een beter economisch klimaat in Nederland blijft het bestaan van een Voedselbank van belang. Er 
zijn tal van oorzaken waardoor mensen (tijdelijk) financieel in problemen komen. Dit jaar zorgt ook de corona 
crisis voor extra toeloop naar de Voedselbank.  De Voedselbank zorgt er voor dat iedereen toegang houdt tot 
de dagelijkse gezonde maaltijd. Hiervoor wordt uw hulp gevraagd. Geef uw goederen af bij de SPAR of als u 
liever een gift doet kan dit op rekeningnummer: NL12RABO0156753197 van de Stichting Voedselbank Dokkum. 
Namens de Voedselbank alvast heel hartelijk dank! 
 
Organist Joop de Jong 
Joop de Jong heeft besloten om afscheid te nemen als organist van onze kerk. Johan en Janneke Boeijenga 
hebben hem namens ons bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon. 
 
Dankstondcollecte 
Deze week ontvangt u weer de uitnodiging 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 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: 1 november Ternaard 
Tekst: 2 Kor. 5:1 en 5  

Thema: “Inpakken en….”.   
Orgelspel 
 
Luisteren naar: Here mijn God en Koning, ik loof U elke dag! - 
https://www.youtube.com/watch?v=GFeUF5mhQ0M 
 
Woord van welkom  
 
Bericht van overlijden 
 
Zingen: EL 37:1,3 Prijs de Heer met blijde galmen 
 
Stil gebed, gelofte en groet (geen klein gloria) 
 
Kindermoment 
 
Gods Woord voor ons leven  
 
Luisteren naar: Psalm 25 - https://www.youtube.com/watch?v=EW4VpVVzLCk 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing: 2 Korinthe 4:16-5:5 HSV Een aardse tent en een huis in de hemel  
16 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de 
innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 
17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht 
van heerlijkheid teweeg. 
18 Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; 
want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. 

https://www.youtube.com/watch?v=GFeUF5mhQ0M
https://www.youtube.com/watch?v=EW4VpVVzLCk


 

1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God 
hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 
2 Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, 
overkleed te worden, 
3 als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. 
4 Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet 
ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 
5 Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. 
 
Zingen: EL 448 Je hoeft niet bang te zijn 
 
Verkondiging:  Inpakken en… 
 
Zingen: Gz 432:1,2,3 Wat God doet, dat is welgedaan  
 
Dankgebed en voorbede 
 
Geloofsbelijdenis (uitgesproken) 
 
Slotlied: luisteren naar: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag  
 https://www.youtube.com/watch?v=uXUSQEvdZCY  
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als Jezus weer zal komen op de wolken, 
Als al wat leeft, de natiën, de volken, 
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 
Als volken niet gescheiden meer door grenzen, 
Zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen 
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen 
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 
 
Zegen  
 
Zingen: Gz 456:3 Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen… 
 
Collecte bij de uitgang 
 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=uXUSQEvdZCY
mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/


 

MEIDIELINGSBLÊD WOENSDAG  04 november 2020   DANKSTOND  
19.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     mw. M. Folbert-v.d. Heijden     
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Zomerzending 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma        
 

LITURGIE:     Liturgie 4- 11-2020 Ternaard Dankdag 
Toch zal ik juichen voor de Heer 

 

Welkom 

Intochtslied  Opwekking 542 God van trouw    https://www.youtube.com/watch?v=kSjzS4Jb04w  
  
Stil Gebed 

Bemoediging en Groet 

Gebed 

Lezen: Habakuk 3: 16-19 

Muziek: soms groet een licht van vreugde        https://www.youtube.com/watch?v=h_TWVIZrgUw 

Verkondiging 

Muziek: Ik val niet uit Zijn hand - Opwekking 727   https://www.youtube.com/watch?v=9aiPlvWGxGY 

Dank en voorbede 

Slotlied: Tienduizend redenen - Opwekking 733    https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU 
 
Zegen 

Aansluitend aan de dankdienst voor gewas en arbeid op woensdag 4 november 2020 vindt de 
gemeente-avond ook in de Grutte Tsjerke plaats 
 

Agenda: 
1. Opening 

2. Verslag vorige gemeente-avond 

3. Begroting diaconie, voor inzage en vragen over de begroting kan contact worden opgenomen met 

Onno Bouma, telefoonnummer 0519-571380 

4. Begroting College van Kerkrentmeesters, voor inzage en vragen over de begroting kan contact 

worden opgenomen met Gosse Hiemstra, telefoonnummer 0519-346407 

5. Opendeurdiensten 

6. Presentatie Rwanda door Marianne Folbert 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

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

