
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  14 maart 2021 OpenDeurDienst 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Theo Tolsma  
Lector:        
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Fam. E.J. Borger- van der Veen, 
Hantumerwei 2. Zij waren op 28 februari 35 jaar getrouwd . 
 
ZIEKEN:  
Dhr. Bert Folbert verblijft nog in het MCL, afd. P kamer 3 
 
STUUR OOK EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
14 maart  mevr. G.de Beer- de Bruin  Skûle k.102   
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 21 maart 2021  
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland 
  
AGENDA:  
17 maart: inleverdatum kopij kerkblad 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Onlinediensten 
Omdat er onder de jeugd van Ternaard momenteel sprake is van een groot aantal nieuwe besmettingen met 
het coronavirus, heeft de kerkenraad besloten om het tal kerkgangers op de zondagen 14 en 21 maart tijdelijk 
weer terug te schroeven naar nul. We vinden het erg jammer, omdat de gemeente er zo naar verlangt om 
elkaar ook weer fysiek te ontmoeten, maar vanuit onze verantwoordelijkheid voor elkaar hopen we hiermee 
bij te dragen aan het tijdig kunnen indammen van de besmettingen. 
De beide diensten gaan in aangepaste vorm wel door en kunnen worden gevolgd via Kerkomroep.nl en 
de Kerkomroep App. Had u zich al aangemeld voor één van deze diensten, dan ontvangt u hierover nog een 
e-mail of een telefonisch bericht. We weten ons, ook via het scherm, samen verbonden in Christus en hopen 
dat we zondag 28 maart elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten in de Grutte Tsjerke. 
Nog even volhouden dus. Sterkte en vertrouwen toegewenst! 

Jaarrekeningen 2020 
Tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag zijn de jaarrekeningen van 2020 van de diaconie en 
het college van kerkrentmeesters behandeld. De jaarrekeningen staan op de site van PKN Ternaard vermeld. De 
gemeenteleden die het Meidielingsblêd fysiek ontvangen, krijgen hierbij de Staat van Baten en Lasten van de 
jaarrekeningen. Heeft u vragen over de jaarrekeningen dan kunt u hiervoor contact opnemen met Onno Bouma 
(diaconie) en Gosse Hiemstra (college van kerkrentmeesters). Bezwaren kunt u voor 17 maart a.s. indienen bij de 
scriba, Froukje de Beer. Als er op 17 maart geen bezwaren zijn ingediend, dan worden de jaarrekeningen 
goedgekeurd. 

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


 

Samen aan het Paasontbijt 

Zondag 4 april is het Pasen. Een hoge feestdag in de kerk, maar door Corona moeten ook dan gelovigen zoveel 
mogelijk thuis blijven. Er mag slechts 1 persoon op bezoek komen.  
Wij hebben het volgende bedacht: 
Wat wél kan en mag is dat 1 persoon bij een ander (kan ook een gezin zijn, of een echtpaar) ’s morgens het 
Paasontbijt gaat mee eten. Eventueel kan daarna gezamenlijk de Paasdienst gevolgd worden. Dan maken we er – 
ook al is het in klein verband – toch sámen een vrolijk Pasen van. 
Dit is allemaal niet aan leeftijd gebonden!  
Mochten de regels tegen die tijd versoepelen, dan breiden we uit zodat meer mensen mee kunnen doen aan het 
ontbijt! 
 

Geef je op, als jij samen met anderen een feestelijk begin van de Paasdag wil maken door je ontbijt te delen of 
door bij een ander op bezoek te gaan. 
 

• Ja, ik wil wel voor een ontbijt zorgen: naam en telefoonnummer… 

• Ja, ik doe graag mee met het ontbijt bij anderen: naam en telefoonnummer… 
 
Geef dit voor 29 maart door aan: Minke van der Wal (tel. 571708) of Marianne Folbert (571819) 
 
Mededeling nieuwe ambtsdragers 

De kerkenraad is heel blij u te kunnen meedelen dat Pietje de Graaf-van der Meer bereid is gevonden om voorzitter 

van de kerkenraad te worden. Daarnaast is Willem van der Bent bereid gevonden om zitting te nemen in het 

College van Kerkrentmeesters. Wij zijn dankbaar dat deze vacatures zijn vervuld. 

De vacature van diaken staat nog open. Wij hopen dat deze vacature binnenkort ook zal worden ingevuld. 

 

Online collecteren: 

 
 

  



 

 

 
LITURGIE:  
 

 Thema:  “Vastberaden Vriendelijkheid”  
Bijbelse onderbouwing: Filippenzen 4:5-6 HTB 
 
“Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid 

voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.” 

 
09:25 uur | Lied voor de dienst: Koning tot in eeuwigheid | Link: 4:48 min.  
(127) Koning tot in eeuwigheid | Kingdom Culture (Dutch version of King of Kings - Hillsong Worship) - YouTube 
09:30 uur | Welkom plus mededelingen: Marianne Huisman   
* Projecteren van de QR Codes voor de collecte 

 
09:35 uur | Muziek: Stef Bos +  jongerenkoor Samen op Weg | Geest van Hierboven | 3 min.  
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24&ab_channel=Petrusinhetland 
 

09:40 uur |Terugblik kindermoment vorige week: Marianne | Powerpoint huisjes 
09:45 uur | Kindermoment: Vruchten van de Geest |Filmpje: bestand gemaild 
09:50 uur | Kinderlied: Liefde blijdschap vrede Opwekking 70  |Link: 2:28 
(127) liefde blijdschap vrede - YouTube 

 
09:55 uur |Marianne introduceert lied: Eline Bakker | Door en door goed |Link: 5:30 min. 
 (127) Eline Bakker - Door en Door Goed (live) - YouTube 
 
10:00 uur |Introduceren spreker + gebed: Marianne 
 
10:05 uur | Preek: “Vastberaden vriendelijkheid” : Theo Tolsma 
 
10:35 uur | Muziek: Trinity | Ik wens jou | Link: 2:45 min.  
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM&ab_channel=Trinity 
 
10:38 uur | Gebed en Zegen | Theo  
 
10:40 uur | Muziek: Elbert Smelt & Kinga Bán | Leef met volle teugen | Link: 4:36 min.  
https://www.youtube.com/watch?v=y0PJE2k9MvI&ab_channel=ElbertSmelt 
 
10:45 uur | Mededelingen: Marianne  
*Volgende diensten  
*Collecte QR Code tonen 
*Aanmoedigen laatste lied nog meedoen 
 
10:47 uur |Slot lied na de dienst | U geeft RUST!  
https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0&ab_channel=EO 
 

 

 
 
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=ZegvhjVYS4I
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24&ab_channel=Petrusinhetland
https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk
https://www.youtube.com/watch?v=dsBu0UjaqxI&list=RDEMwJT6AeBJmzMPphb2IZz5qg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM&ab_channel=Trinity
https://www.youtube.com/watch?v=y0PJE2k9MvI&ab_channel=ElbertSmelt
https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0&ab_channel=EO
mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/


 

 
 
 


