
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  1 augustus 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds J.G. Arensman 
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      Kees Rensema 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Bediening presentatie: Oane Talsma 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. Venema-Nutma, de Skûle in 
Metslawier k. 2.24 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 8 augustus 2021 (locatie: Zeedijk) 
- hebben we als voorganger Da. H. Graafland; 
- bij mooi weer wordt deze dienst gehouden op de Zeedijk bij ’t Skoar. Een aantal leden van muziekkorps 
'Euphonia' begeleidt de dienst muzikaal. Bij slecht weer wordt de dienst in de Grutte Tsjerke gehouden; 
- is geen kinderkerk. 
 
AGENDA:  
Donderdag 5 augustus BUURTbakje in de Iepen Ark tussen 9:30 uur en 11:00 uur. 

ANDERE MEDEDELINGEN:  
Koffiedrinken op 8 augustus: 
Wie wil er een kan koffie meenemen naar het Wad voor de dienst op 8 augustus tijd 9.30 uur? 
Graag doorgeven aan Janneke Boeijenga: j.boeijenga@knid.nl | 0519571717 | 0610275571. 

Collecteren 

Er wordt niet meer digitaal gecollecteerd d.m.v. QR-codes. Bezoekers van de kerkdienst kunnen hun giften 
kwijt in de collecteschalen die bij het uitgaan in de hal van de kerk staan. 
Komt u nog niet naar de dienst in de kerk en maakt u het bedrag liever over via de bank? 
Dat kan door uw bijdrage over te maken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 
Wanneer u duidelijk vermeld waar uw gift voor bedoeld is (bv Diaconie of College), dan zorgt de 
penningmeester van de diaconie dat het geld op de juiste plek terechtkomt. 
Hartelijk dank voor uw gift! 
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LITURGIE:  
zondag 1 augustus 2021  
Inleidend orgelspel  
 Welkom  
Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2 (=Zing een nieuw lied voor God de HERE, ...)  
 Stil Gebed – Onze hulp – Groet - gevolgd door zingen: Klein Gloria    
 Regels om naar te leven  
Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3 (= Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  …)   
 Gebed om de opening van het Woord  
 Schriftlezing: Lucas 16 vers 19 t/m 31 Nieuwe Bijbel Vertaling  
Zingen: Liet 146-a: 4 en 6 (= Hjir wurde rjocht en frede …) Lieteboek (Frysk)  
 Verkondiging  
Meditatief orgelspel   ………. 
Antwoordlied: Liet 838: 1 en 4 (=O grutte God, de leafde sels, …) Lieteboek (Frysk)    
 Wij belijden ons geloof  
Zingen: Lied 413: 1 en 3(= Grote God, wij loven U, …)   
 Dankzegging en voorbeden  
Slotlied: Lied 704: 1, 2 en 3 (= Dank, dank nu allen God ...)    
 Uitzending en Zegen (gem.:  AMEN)   
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. 

mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/

