
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  28 maart 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. G. van Wieren van Oosternijkerk  
Lector:       Minke van der Wal 
Organist:      Melchert van der Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  ZWO 
Presentatie gemaakt:   Peter Christiaan Veenstra 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Sjoukje Holwerda 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar De heer en mevrouw H. de Graaf-
P.H. de Graaf-Van der Meer, Lytse Wei 2 . Zij waren op 20 maart 40 jaar getrouwd. 
 
ZIEKEN:  
 
 
STILLE ZATERDAG: 
De dienst begint om 20.30 uur in plaats van 22.00 uur.  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 4 april 2021:  
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland 
- is er geen kinderkerk 
 
AGENDA:  
Vanavond om 19.00 uur gebedshealoere 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Weer 30 personen in de kerk! 
Nadat we weer 2 zondagen de diensten online hebben gehouden, is er besloten om vanaf zondag 28 maart 
weer 30 personen in de kerk te verwelkomen. 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. 
 
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, de bloemenbezorger 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 zien er naar uit u weer in de kerk te mogen ontmoeten! 
 
Jaarrekeningen van diaconie en College van Kerkrentmeesters 

Er zijn geen bezwaren aangaande de jaarrekeningen binnengekomen. De jaarrekeningen zijn hierbij officieel 

vastgesteld. 

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) 
 
Collecte Witte Donderdag: Werelddiaconaat Zuid Afrika 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen 

en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af 

en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. 

Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en 

uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en 

jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het 

verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en 

ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen 

onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. 

 
U kunt dit werk steunen via de collecte in onze  kerk op Witte Donderdag of door geld over te maken via de 
bank (QR-code of Overschrijving). Hartelijk dank voor uw steun! 

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika. 
Online collecteren: 

 
  

http://www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika


 

 

 

 
  

 
 
  



 

 
 
  
LITURGIE:  

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
Overlijdensafkondiging 
 
- Muziek Chr. koor Jigdaljahu ‘Toekomst vol van hoop’ → link p.2 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveKZNM 
 
Stilte van voorbereiding 
Votum en groet 
Gebed 
 
- Lied NLB 556: gezongen door koor (Alles wat over ons geschreven is)  
Tekst van de week →  
- Muziek ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’ → link p.2 

https://www.youtube.com/watch?v=K49w4c_-rKQ 
 
Schriftlezing Mt. 21:1-17 (NBV) 
-Lied NLB 550: gezongen door koor(Verheug u, gij dochter van Sion) 
Overdenking 
-Lied uitlopendop: gezongen door koor 
 NLB 440: 1, 2 en 3 (Ga, stillen in den lande,) 
 
Lezen Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Gebed (gezamenlijk OV) 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ4zZveKZNM
https://www.youtube.com/watch?v=K49w4c_-rKQ


 

- Muziek Remco Hakkert ‘De Heer is voor ons’ → link p.2 
https://www.youtube.com/watch?v=4Aiy4s9fvRE 
 

Zegen 
 
Orgelspel 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
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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