
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  22 november 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Da. Hilde Graafland 
Kind van dienst:    Tjesse van der Wal 
Kindernevendienst:   geen 
Lector:       Jannechien v.d. Kooi 
Organist:      Johan Boeijnga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Chris v.d. Veen 
Bediening presentatie: Yme Dijkstra en Gerrit Sipma 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
 
BIJWONEN KERKDIENST:  
Op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken wij onze broeders en zusters en 
dorpsgenoten die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wegens de beperkende maatregelingen zal de 
dienst een ander karakter hebben dan voorgaande jaren. Zo is er geen koffiedrinken na afloop zijn.  
 
Bij deze dienst geven wij voorrang aan de families van de overledenen. Aangezien wij een maximum van 30 
personen hanteren in de Grutte Tsjerke, zijn er daarom minder plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar. Op 
dit moment zijn alle beschikbare plaatsen gereserveerd. U kunt deze dienst op zondag 22 november rond 
09.30 uur live meekijken of meeluisteren via Kerkomroep.nl en de Kerkomroep App. 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Harm en Maaike  
Brander-Kampstra, Aldbuorren 19. Zij waren op 8 november 35 jaar getrouwd. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 29 november 2020 (1e Advent):  
- is er Heilig Avondmaal 
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland 
- in tegenstelling tot wat in het kerkblad vermeld staat, is er volgende week wel kinderkerk voor groep 1-4 en 
5-8 
- zingen we als kinderlied: Hij alleen, link: https://www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo. 
 
AGENDA:  
- Zondag 22 november 2020 (20:00 - 21:15, Iepen Ark, Nesserwei 6): Volwassenen-catechese. Voor 18+ers die 
nog zoekende zijn óf als je steviger basis onder het geloofsleven wil óf een mogelijkheid om toch nog een keer 
belijdenis te doen. LET OP: Opgave is verplicht. Opgeven kan bij Da. Hilde Graafland via de 
h.graafland1@kpnplanet.nl of 0519 34766. 
 
- Donderdag 26 november (9.30-11.00 uur, Iepen Ark, Nesserwei 6): Buurt-bakje. Vanuit de PG Ternaard is er een 
mogelijkheid om elkaar als dorpsgenoten te ontmoeten bij het ‘BUURT-BAKJE’. Gezellig! De bedoeling is 
onderlinge ontmoeting, even ‘buurten’ en samen koffie of thee drinken. We kunnen ons houden aan de corona 
maatregelen. Iedereen is van harte welkom! Neem gerust iemand mee. De koffie staat klaar tussen half 10 en 
11 uur. Je kunt gewoon in- en uitlopen. Vind je het leuk om af en toe gastvrouw/heer te zijn? Eventuele 
inlichtingen en opgave bij Marianne Folbert, tel. 571819. 
 
- Vrijdag 27 november (19.30-21.00 uur, Iepen Ark, Nesserwei 6): Connect. LET OP: In verband met de Corona 
maatregelen begint Connect tot aan de voorjaarsvakantie om 19.30 uur. We eten dus niet samen. Elke vrijdag 
in de even weken is er voor alle tieners in de leeftijd van 12 tot 16 jaar Connect. Deze activiteit wordt geleid door 

https://www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo


 

Cora Tilma en Marianne Huisman. 2 betrokken jeugdleiders die je willen leren over God, maar ook betrokken 
willen zijn bij jouw leven.  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
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. 
 
World Servants – Renske Riemersma: Voor mijn reis met World Servants naar Brazilië verkoop ik 
pepermuntjes. Eén doosje kost 2 euro en 3 doosjes 5 euro. U kunt bestellen via de mail 
(renskeriemersma@hotmail.nl) of via de telefoon (0655900420). Ik breng ze graag bij u langs!  
 
Geboren: 
7 november Maria Louise, dochter van Foeke en Marilene Hoektra 
11 november Amarins, dochter van Watze en Wieke Ferwerda 
14 november Jesse, zoon van Yde en Sanne Roorda 
14 november Wilger, zoon van Sieger en Iris Talsma 
18 november Juda Levi, zoon van Matthijs en Marianne Huisman 
 
 

 
 

 

 

  

 

  

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. 

https://aanmelden.pkn-ternaard.nl/
mailto:renskeriemersma@hotmail.nl


 

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: voor de Eeuwigheidszondag op 22 november 2020 om 9.30 uur 
Grutte Tsjerke, Ternaard 
 
Thema: Geen tranen meer, geen dood, geen rouw… 
 
Welkom 
 
Intochtslied: (gelegenheidskoor) Wês stil myn siel (Lieten fan leauwe en langstme 141 – is mooi op de melodie 
van Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser) 
 
Wês stil myn siel, de Hear is tige nei; 
syn leafde hâldt dij yn ûnwissens fêst. 
Hy dy’t dij heart, dyn freegjen nacht en dei, 
Hy wit en stjoert wat tsjinnet ta dyn bêst. 
Wês stil myn siel, al is’t in drege wei 
dêr’t Hy dij liedt op reis nei iivge rêst. 
 
Wês stil myn siel en harkje nei syn rie; 
Hy wiist it paad oerdei en troch de jûn. 
Wit dat de Hear in poarte iependie 
foar wa’t yn Him de wiere frede fûn. 
Wês stil myn siel: dy’t altyd neist dij stie 
folbringt it wurk dat Hy oan dij begûn. 
 
Wês stil, myn siel as freonen hinnegean 
en as dyn triennen rinne yn neare nacht. 
Meist foar syn iivge leafde iepenstean 
as Hy dij treast jout op dyn bitt’re klacht. 
Wês stil myn siel, dij wachtet grutter lean; 
Hy is dyn Rêder, Hy hat alle macht. 
 
Wês stil myn siel, de dei komt neieroan 
Dat wy foar ivich wenje by de Hear 
En sûnder soargen stean yn kleare moarn; 
Dêr is gjin weet fan leed en lijen mear. 
Wês stil myn siel, oant foar de gouden troan 
Wy ’t lofliet sjonge sûnder ein of kear. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
De kinderen aan bod en kinderlied Stil maar, wacht maar https://www.youtube.com/watch?v=KR250zrShFc 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Verkondiging van Gods genade 
 
Lied: Psalm 139  https://www.youtube.com/watch?v=4fEtBuS1NH4 
 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Openbaring 21: 1-8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KR250zrShFc
https://www.youtube.com/watch?v=4fEtBuS1NH4


 

Lied: (gelegenheidskoor) NLB 737: 1 – 5 Jeruzalem, mijn Vaderstad 
 
Verkondiging   
 
Lied: Jezus leeft in eeuwigheid  https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM 
 
Wij gedenken 
Wij noemen de namen van onze broeders en zusters, die ons zijn voorgegaan. Wij 
gedenken hen met liefde en in het geloof, dat zij nu bij de Heer zijn in die stad, waar 
geen tranen meer zijn, geen rouw, geen pijn en lijden. Voor eeuwig Thuis.  
Bij het noemen van iedere naam mag de familie naar voren komen om de kaars te 
ontsteken en zijn we even stil. 
Laten we gaan staan: 
 
17 december 2019 Wietske Jacobs in de leeftijd van 68 jaar 
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw 
gebeden. 
 
4 februari 2020 Tabe van Sleen in de leeftijd van 77 jaar 
God soarget foar de fûgels yn é loft en de leeljes yn ’t fjild, sit dêrom net yn noed oer de dei 
fan moarn. 
 
10 maart 2020  Jan Tilma in de leeftijd van 70 jaar 
Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
19 maart 2020  Hendrik Woudwijk in de leeftijd van 86 jaar 
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. 
 
15 april 2020  Roel Poelstra in de leeftijd van 64 jaar 
Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Waar je ook gaat, de Heer, je 
God, staat je bij. 
 
24 juni 2020  Anne Willemsen in de leeftijd van 92 jaar 
 
2 augustus 2020 Trienke van der Heide-Wijnsma in de leeftijd van 64 jaar 
De Heer is mijn Herder 
 
29 oktober 2020 Joukje Wijnjeterp in de leeftijd van 92 jaar 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde 
gemaakt heeft. 
 
De laatste kaars steken wij aan voor onze andere dorpsgenoten, die dit afgelopen jaar overleden zijn, en voor 
degenen uit onze familie- en vriendenkring, die ons zijn voorgegaan. 
 
Muziek en gemeentekoor: De mensen van voorbij   
 
We belijden ons geloof: (we gaan staan) 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here. 
Die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 

https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM


 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle. 
Ten derde dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses, 
en een eeuwig leven. 
Amen (3x) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: (gemeentekoor) Evangelische Liedbundel 405  Dat eens de Heer zal komen 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
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