
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  15 november 2020 
 
09.30 uur Grutte Tsjerke   
Voorganger     : dhr G. Riemersma      
Kind van dienst    : Jelte Willem Streekstra    
Kindernevendienst   : groep 1-4 en groep 5-8   
Lector       : Onno Bouma        
Organist      : Johan Boeijenga       
Collecten      : 1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang   : geen   
Presentatie gemaakt   : Rommy Talsma    
Bediening presentatie  : Chris Veenstra en Oane Talsma  
Meidielingsblêd    : Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Wybren Talsma van 
Harinxmastrjitte 11 . 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 22 november 2020 (Eeuwigheidszondag)  
- hebben we als voorganger Da H. Graafland 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8 
- zingen we als kinderlied: Wie ben jij? Link: https://www.youtube.com/watch?v=NB78DGjfxqQ  
 
AGENDA:  
- Maandag 16 november consistorievergadering 
- Vrijdag 20 november: Sirkelslag Kids, 19.15-21.15, Iepen Ark, Nesserwei 6, Ternaard. 
- Zondag 22 november, 18+katechese, Iepen Ark, Nesserwei 6, Ternaard. Opgeven bij Da Hilde Graafland. 
  
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. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NB78DGjfxqQ
https://aanmelden.pkn-ternaard.nl/


 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Dit jaar is er een huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in de week van 29 november t/m 5 december. 
Vanwege Corona wordt er niet met een collectebus gecollecteerd. U krijgt een flyer in de bus. De collecte is 
bestemd voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel 
mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind 
staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is 
geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende 
bevolkingsgroepen.  
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom 
geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure 
en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. 
Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een 
betere plek. 

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?  

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. ‘Vluchtelingenkinderen 
Griekenland, of doneer online. Hartelijk dank! 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 
 
 
  



 

LITURGIE: zondag 15 november 2020 
 
Int. Lied psalm 98 : 1 + 2 – Zingt een nieuw lied - orgel + tekst op de beamer 
 
Groet en bemoediging 
Klein gloria 
Kindermoment en inleiding op de dienst 
 
Gezang 380 : 1 + 3 + 7 EN gezang 381 : 4 + 5 ( is dezelfde melodie) – Ontwaak o mens—  Orgel + koor + tekst op 
de beamer 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Lied 971 : 1 + 3 – Zing een nieuw lied - orgel + koor + tekst op de beamer 
 
Lezing Genesis 2 : 4 t/m 7 
 
Lied 823 : 1 + 2- Gij hebt o Vader Orgel + tekst op de beamer 
 
Lezing Ezechiël 37 : 1 t/m 14 
 
Lied 608 : 1 + 2 -De steppe zal bloeien—Beamer: De steppe zal bloeien 
 

https://www.kerknet.be/file/steppe-zal-bloeien-lenny-kuhr-met-hart-en-ziel-gedachtenisviering 

 

Verkondiging 
 
Gezang 221 : 1 + 2 + 3 – wees gegroet--Orgel + koor + tekst op de beamer 
 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed- samen bidden: Onze  Vader 
 
Slotlied ev.liedb. 299 : 1 + 2 + 3 – Welke vriend is onze Jezus- Orgel + koor + tekst op de beamer 
 
Zegen 
 
Lied 416 : 1 + 2 + 3 + 4 – Ga met God. - Orgel + koor + tekst op de beamer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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