
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  06 n0vember 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds. D. Schreurs 
Kind van dienst:    Isa van der Veen 
Kindernevendienst:   Groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Jannechien van der Kooi 
Organist:      Melchert v/d Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: David de Vries en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Mevr. S. Schroor, 
Riedhússtrjitte 34. 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 13 november 2022: 
- is er een Open Deur Dienst 
- hebben we als gastvoorganger Janita Seinstra 
- is er koffiedrinken voor de dienst 
- is er geen kinderkerk  
- zingen we als kinderlied: Top tot Teen   https://www.youtube.com/watch?v=Ua-NPawD_Cs 
 
 
 
AGENDA:  
- 7 november: consistorievergadering 
- 9 november Vrouwengeloofsgespreksgroep om 20.00 uur bij Janneke Boeijenga 
- 9 november: inleverdatum kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
  



 

 
 
LITURGIE:  
- inleidend orgelspel 
- woord van welkom 
- samenzang: 103 vers 1 en 3 
- stil gebed 
- votum en groet 
- samenzang: Klein Gloria 
- kindermoment, zingen Kijk eens om je heen 
- samenzang: 695 vers 1, 2 en 5 
- leefregel 
- samenzang: 1005 (in het Nederlands) 
- gebed 
- lezing uit de Bijbel: Psalm 25 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
- samenzang: 25 vers 6 en 7 
- lezing uit de Bijbel: 1 Timotheüs 4 vers 6 t/m 10 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
- samenzang: 695 vers 3 en 4 
- preek: "Oefen jezelf in een vroom leven" (1 Timotheüs 4 vers 7b) 
- meditatief orgelspel 
- samenzang: 634 
- geloofsbelijdenis 
- samenzang: 215 vers 5, 6 en 7 
- gebeden 
- samenzang: 25 vers 10 
- zegen 
- uitleidend 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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