
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  7 maart 2021 Wereldgebedsdag 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:       
Lector:       Gerda Boersma 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Oane Talsma 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar dhr. J. Waaksma, Aldbuorren 14. 
Hij werd op 27 februari 80 jaar.  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
10 maart  mevr. A. v.d. Meer-v.d. Veen  Skûle k. 117   

14 maart  mevr. G. de Beer-de Bruin  Skûle k. 102  

 

Woensdag 10 maart: 
-is er Bidstond voor Gewas en Arbeid om 19.30 uur in de Grutte Tsjerke. De dienst wordt uitgezonden via 

‘www.kerkomroep.nl’ 

-voorganger is Marianne Folbert-van der Heijden 

 

ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 14 maart 2021 
- is er een OpenDeurDienst  
 
AGENDA:  
8 maart:  kerkenraadsvergadering om 19.30 uur via Teams 
17 maart:  inleveren kopij Meiinoar op de Akker 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Weer 30 personen in de kerk! 
Van de landelijke kerk ontvingen wij het prachtige bericht dat het weer toegestaan is om maximaal 30 
personen te ontvangen. Het betekent dat wij weer gaan werken met het 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. 
 
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! 
 
  



 

Gemeente-avond 
De gemeente-avond gaat op 10 maart a.s. niet door. Tijdens de kerkenraadsvergadering van maandag 8 maart 
worden de jaarrekeningen van 2020 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters behandeld. Vanaf 9 
maart staan deze jaarrekeningen op de site van PKN Ternaard vermeld. Ook worden de jaarrekeningen op het 
Meidielingsblêd van 14 maart vermeld. Heeft u vragen over de jaarrekeningen dan kunt u hiervoor contact 
opnemen met Onno Bouma (diaconie) en Gosse Hiemstra (college van kerkrentmeesters). Bezwaren kunt u voor 
17 maart a.s. indienen bij de scriba, Froukje de Beer. Als er op 17 maart geen bezwaren zijn ingediend, dan 
worden de jaarrekeningen goedgekeurd. 
 
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) 
 
 Online collecteren: 
 
 

 



 

 

Projecten Wereldgebedsdag 2021 

Project Early intervention Pikinini group 

Zet zich in voor vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders met kinderen met een handicap. Dit kunnen zijn 

een verstandelijke- en lichamelijke beperking, gehoor-, spraak- en gezichtsstoornis. 

Er zijn verschillende plaatsen met gratis dagopvang activiteiten voor kinderen en hun begeleiders. Het doel is 

voorkomen van sociale uitsluiting en hulp bij de ontwikkeling van de kinderen. 

Website van de Early intervention Pikinini group  

The Butterfly Trust 

The Butterfly Trust is een organisatie die actief is op het eiland Malekula, één van de grootse eilanden. Ze richten 

zich vooral op de gezondheidszorg met voedingsadviezen, persoonlijke hygiëne en tand- en oog zorg op scholen en 

in dorpen. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de gevolgen van de laatste cycloon te verhelpen alsook het bestrijden van 

Covid 19. 

 
 

 

Project Pontbuiten 

Speciaal verzoek voor hulp in Suriname: Project in Paramaribo, de wijk Pontbuiten. Steun aan kwetsbare ouderen 

en jonge gezinnen met kleine kinderen. 

https://www.sista.com.vu/early-intervention-program-for-children-with-disabilities/
https://www.wereldgebedsdag.nl/vanuatu-projecten.php


 

 
 

  

De collecte voor deze projecten wordt van harte bij u aanbevolen, en kan worden overgemaakt op het 

bankrekeningnummer van de diaconie : NL 73 RABO 0307866750 onder vermelding van Collecte 

Wereldgebedsdag 2021. 

 

Hartelijk dank namens de wereldgebedsdagcommissie. 

 
 
 
 
 

 

  



 

LITURGIE:  

 
Liturgie dienst Wereldgebedsdag 7 maart 2021.  

 
Welkom 
Openingslied: Lied 280: 1,2,3,4  De vreugde voert ons naar dit huis 
Oproep tot lofprijzing 
Lied: 978: 1,3,4  Aan U behoort o Heer der heren 
Dankgebed 
Lied:  885  Groot is Uw trouw , o Heer. https://www.youtube.com/watch?v=nHuI16x2Wx4 
Gebed om vergeving 
Lied: Ubi Caritas https://www.youtube.com/watch?v=9jRAoptZQb4 
Gebed van toewijding 
Lied:  Jubilate Deo 
https://www.youtube.com/watch?v=sKVsQCkfvZI&list=TLPQMjUwMjIwMjEarpF44JHKuw&index=3 
Stemmen uit Vanuatu: Rheto, Mothy en Jacklynda 
Tekstlezen:  Mattheus 7: 24-27 
Kindermoment 
Kinderen: willen jullie foto’s van jullie werkjes maken en mailen naar Janneke Goodijk. Mailadres 
j.goodijk@knid.nl. Volgende week laten we jullie werkjes dan op het scherm zien.  
Lied: Een wijs man bouwde zijn huis op het zand https://www.youtube.com/watch?v=gx8hWI6lF4A&t=29s 
Overdenking 
Lied: EVL 246. Ik bouw op U mijn schild en mijn Verlosser.wmv - YouTube 
Gebeden 
Lied:  De frede fan’e greiden wês oer dij, de frede fan mar en lân 
           De frede fan’e greiden wês oer dij, de frede fan waad en strân 
           Djippe frede mei komme oer dij, mei Gods frede groeie yn dij. 
Wegzending en zegen 
Lied: El Senyor  https://www.youtube.com/watch?v=37Fr5HtMUXI 
 Vertaling:  In de Heer vind ik heel mijn sterkte 

                     In mijn God de vreugdezang 
                     Gij die mijn bevrijding bewerkt 
                     Op U vertrouw ik en ken geen angst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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