
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  7 juni 2020 
 
09.30 uur        Grutte Tsjerke   
Voorganger:       da. H. Graafland 
Dienstdoende ambtsdragers:  E. Goodijk (ouderling) en J. v.d. Meer (diaken)    
Lector:         A. van der Kooi 
Presentatie gemaakt:     Onno Bouma 
Bediening presentatie:     P.C. en Chris Veenstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Bert en Marianne Folbert-van der Heijden, 
Herweijstrjitte 51. Op 13 juni zijn zij 45 jaar getrouwd. 

De bloemen van Holwerd gaan als groet en bemoediging zondag naar zr. J Fennema-Vellema, de Kamp, Holwerd. 

VOLGENDE WEEK ZONDAG 14 juni 2020  
- hebben we als voorganger da. H. Graafland 
- is er Heilig Avondmaal 
  
AGENDA: maandag 8 juni om 19.30 uur kerkenraadsvergadering in dorpshuis ‘Tunawerth’ 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
 M. Folbert- v.d. Heijden  heeft vakantie van 8 juni t/m 4 juli. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met da H. 
Graafland.  
 
Aangepaste diensten 
Ondanks dat het vanaf 1 juni weer mogelijk is om samen te komen in groepen van 30 personen, heeft het moderamen 
besloten om tot tenminste 1 juli nog op digitale wijze door te gaan. Dit, omdat er ook binnen onze gemeente 
verschillend wordt gedacht over het heropstarten van de kerkdiensten en omdat het nog erg lastig wordt om te 
bepalen wie er welke zondag naar de kerk toe kan. Wij hopen dat er vanaf 1 juli wat meer ruimte komt en zullen hier als 
kerkenraad op 8 juni over vergaderen. Dit betekent dat er tot 1 juli nog géén kerkdiensten in de kerk zijn. We blijven de 
kerkdiensten vooraf opnemen en plaatsen deze vervolgens online. In de Kalender op de website van de gemeente kunt 
u de invulling van de kerkdiensten tot 1 juli bekijken.  
 
Kerkdienst bekijken  
Daarnaast hebben wij als videoteam vernomen dat het op zondagochtend lang niet altijd mogelijk is om de kerkdienst 
te bekijken via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App. Dit komt omdat de servers van Kerkomroep.nl de drukte niet 
goed aankunnen. Daarom hebben wij hierop een tijdelijke oplossing bedacht: Op de dag van de desbetreffende 
kerkdienst kunt u tussen 7.30 uur en 12.30 uur de kerkdienst ook bekijken via onze website. Er wordt automatisch een 
bericht geplaatst met hierin een YouTube film van de kerkdienst. Na 12.30 uur blijft het mogelijk om de kerkdienst via 
Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App te bekijken. Een andere oplossing hiervoor is om eerst de uitzending op te slaan. 
Dan lukt het beter om de uitzending ook daadwerkelijk te volgen. Ook kunt u natuurlijk de uitzending via geluid volgen, 
of op een later tijdstip via beeld. 

Heilig Avondmaal 
Volgende week zondag, 14 juni, hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Dat doen we opnieuw via de internetdienst in 
de kerk en bij u en jullie thuis. Ieder die dat wil nodigen we hartelijk uit het mee te vieren. Dat kan, door voorafgaand 
aan de uitzending een stukje brood en een bekertje wijn (of sap of desnoods water) klaar te zetten. Het zijn de tekenen, 
die ons verwijzen naar het offer van onze Heer, Jezus Christus, waardoor Hij al onze schuld op zich genomen heeft en 
ons bevrijd heeft en vervuld heeft met Zijn Geest. Na de uitdeling in de kerk van het brood, pakken wij ons stukje brood, 
en na het schenken van de beker nemen wij ons bekertje. Zo eten en drinken wij gezamenlijk het brood en de wijn, en 
gedenken onze Heer Jezus Christus, totdat Hij komt!  

De komende weken zal pastor Marianne Folbert van een welverdiende vakantie genieten. Da Hilde Graafland is 
beschikbaar. Mocht u of jij graag een keer kontakt hebben, schroom niet om haar te bellen of te mailen: Tel. (0519)-
347660. Mail: h.graafland1@kpnplanet.nl 

mailto:h.graafland1@kpnplanet.nl


 

 

 
LITURGIE:  
 

Liturgie voor zondag 7 juni 2020 

Welkom 

Stil gebed, votum en groet 

Lied: Alles wat adem heeft love de Here:  https://www.youtube.com/watch?v=YmvnS_vravQ 

Gebed 

De kinderen aan bod 

Lied: Zingt, zingt, zingen maakt blij:  https://www.youtube.com/watch?v=Ho9310Q_obU 

Schriftlezingen: Genesis 2: 4b-7, Exodus 15: 6-10 en Johannes 20: 19-22 

Lied: Wij leven van de wind: https://www.youtube.com/watch?v=1WQU6XVV7eA 

Overdenking: Hij blaast ons van zijn adem in 

Lied: Geest van hierboven:  https://www.youtube.com/watch?v=h93nvWaj2u0 

Dankgebed en voorbeden 

Lied: Samen in de naam van Jezus:  https://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q 

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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