
 

 

 

 

 

PKN-gemeenten Ternaard en Holwerd. 

 

 

 

 
Afgelopen maandag zijn nadere maatregelen door de regering genomen ter bestrijding van het 

coronavirus. 

Eén van deze maatregelen is dat bijeenkomsten (ook met minder dan 100 personen) tot 1 juni 2020 

verboden worden, behalve rouw- en trouwdiensten in kleine kring. 

Aangezien dat zou betekenen dat wij als gemeenten van Holwerd en Ternaard  tot die datum 

verstoken zouden blijven van eigen gemeentelijke diensten hebben beide kerkenraden naar 

alternatieven gezocht. 

 

Gekozen is voor een dienst dat te volgen is op internet, waarbij slechts enkele personen in de kerk 

aanwezig zullen zijn, dus zonder gemeente. Gekozen is de diensten te  

houden in de Grutte Tsjerke van Ternaard, omdat daar de apparatuur om kerkdiensten via 

internet te verzorgen, aanwezig is. 

Op zondag 29 maart 2020 zal vanaf 09.30 uur dan ook een dienst worden gehouden, dat te volgen is 

op internet via www.kerkomroep.nl/friesland/ternaard  

De voorganger van deze dienst is da. Hilde Graafland en verder zal van de beide gemeenten 

Holwerd en Ternaard één ambtsdrager aanwezig zijn. 

De liturgie zal via internet (websites van Holwerd en Ternaard) bekend worden gemaakt.  

 

Ook voor de diensten tot en met 1e paasdag is een schema opgesteld. Gekozen is voor deze diensten 

door eigen voorgangers in te laten vullen. 

De voorgangers zijn dan: 

Zondag 29 maart 2020 om 09.30 uur     : da. Hilde Graafland 

Zondag 5 april 2020 (Palmzondag) om 09.30 uur : mevr. Marianne Folbert 

Donderdag 9 april 2020 om 19.30 uur 

(viering Heilig Avondmaal)                 : da. Hilde Graafland 

Goede |Vrijdag 10 april 2020 om 19.30 uur     : mevr. Marianne Folbert 

Stille Zaterdag 11 april 2020 om 22.00 uur    : mevr. Marianne Folbert 

Eerste Paasdag 12 april 2020 om 09.30 uur     : da. Hilde Graafland.  

 

Voor de daaropvolgende diensten houden wij u van de invulling ervan op de hoogte via de geijkte 

kanalen. 
  



 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  5 april 2020 Palmzondag 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Mevr. M. Folbert-van der Heijden   
Ouderlingen van dienst:   Nettie Teertstra en Eelke Goodijk  
Lector:       Anke Hoekstra     
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Peter Christiaan Veenstra en Chris Veenstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk van Ternaard gaan met onze hartelijke groeten en sterkte met revalideren naar zr. 
Thea Hellinga- Tolsma, Herweijstrjitte 14. 
De bloemen van Holwerd gaan met onze hartelijke groeten naar zr. K. van der Ploeg-Jansma, Pôlewei 10. 
 
 
LITURGIE:  

Welkom 

Intochtslied: Psalm 118: 1 en 9  https://www.youtube.com/watch?v=8YMCAaErggE 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

 

Gebed  
  

Kindermoment: Palmpasen foto’s  

Kinderlied: Samen op weg naar Pasen https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM 

 

Lezen:  Jesaja 40: 1-11 

Door de nacht van strijd en zorgen  https://www.youtube.com/watch?v=m2d9a6LMjuo 

 

Lezen: Marcus 11:1-11 

  

Verkondiging 

Zingen:  Kom in mijn hart https://www.youtube.com/watch?v=-k57InDtjqA 

 

Dank en voorbede  

Slotlied 440:1, 2 en 4   Ga stillen in den lande https://www.youtube.com/watch?v=haN0E2LgCxw 

 

Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.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 doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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