
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 1 maart 2020 
 
vanaf 09.00 uur    Voor de dienst is er koffiedrinken en er is limonade voor de kinderen.  
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:  Niet van toepassing. De dienst wordt verzorgd door de Wereldgebedsdag-

commissie. 
Kind van dienst:    Jorrit Sipma 
Kindernevendienst:   Er is geen kinderkerk. De kinderen mogen in de kerk blijven.  
          Er is een tafel met kleurplaten en kleurtjes aanwezig. En wat lekkers.... 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       * De collecte is bestemd voor projecten in Zimbabwe * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Debora de Vries en Chris Veenstra 
 
Zimbabwe staat in deze dienst centraal.  
Jong en oud zijn van harte welkom en we hopen er samen weer een bijzondere dienst van te maken! 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Mevr. A. Vellinga- Anjema, 
Ald Reed 5  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 8 maart 2020  
- hebben we als gastvoorganger dhr. G.J. Visser uit Wouterswoude 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied Wiebel wankel waggel , Link: 
   https://www.youtube.com/watch?v=ndTxvGLqSOc&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=22 

 
AGENDA:  

 zondag 1 maart,  19:00 uur Gebedshealoere yn Grutte Tsjerke.  

 maandag 2 maart, 19:30 uur consistorievergadering. 

 dinsdag 3 maart, 19:30 uur moderamen (Van Sytzamastrjitte). 

 vrijdag 6 maart, 18:00-21:00 uur Connect Jeugdavond. 

 zondag 8 maart, 10.00 uur Afscheidsdienst da. Hilde Graafland in wijkkerk ‘De Open Hof’, Veenendaal. 

 woensdag 11 maart, 18.30 uur Kinderbiddag. Zie flyer op pagina 3. 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
 

 Kerkbalans 2020 
Samen met onze “lopers” is er weer veel energie in Kerkbalans 2020 gestopt. Het resultaat mag er zijn en is er 
een bedrag van € 62.000,- toegezegd. Dit geeft opnieuw uw betrokkenheid aan,om ook onze gemeente 
noodzakelijk financieel te blijven ondersteunen. Het wordt hopelijk weer een goed seizoen waar we het 
jeugdwerk en andere activiteiten zien groeien ,onze nieuwe predikante mogenverwelkomen, en een 
bloeiende gemeente mogen zijn ter ere aan onze Schepper. 
Dank voor uw steun. 
namens de Kerkrentmeesters, voorzitter  Durk van der Kooi  

 Paasproject voor de kinderen 
Het thema voor het Paasproject is dit jaar: ‘Tussen Hemel en Aarde’. Zie de flyer op pagina 4. 
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LITURGIE: zondag 1 maart 2020 
 
De teksten van de liederen staan in een boekje dat voor de dienst wordt uitgereikt. 
Kind van dienst dooft de eerste kaars 
 
TE ZINGEN LIEDEREN TIJDENS DE DIENST: 
*Liedboek Lied 280: 1, 4 en 5 
*Bundel Hoop Lied 24: Sanna (Hosanna) 
Tekst: 
Sanna Sannanina (meerder keren herhalen) 
*Liedboek Psalm 100: 1, 2 en 4 
*Bundel Hoop Lied 34: Als ik geloof en jij gelooft 
Tekst: 
Als ik geloof en jij gelooft 
en samen bidden wij, 
dan komt de goede Geest tot ons 
en zie: Gods volk wordt vrij; (3x) 
dan komt de goede Geest tot ons 
en zie Gods volk wordt vrij. 
*Kinderlied: Hou je aan de regels 
*Liedboek Lied 534: 1, 2, 3 en 4 
*Lied: Een Roep, een stem in vele talen (melodie Liedboek Lied 248) 
Tekst: 
Een roep, een stem in vele talen  
klimt van de mens tot U, de Heer,  
een bidden dat zich blijft herhalen  
daar waar het dag wordt telkens weer. 
 
Gebeden stijgen allerwegen 
in eensgezindheid wereldwijd. 
om uw Nabijheid en Uw zegen 
voor naasten in verbondenheid 
 
En over bergen en door de dalen 
gaat ook ons lied de wereld rond, 
weerklinkt als echo vele malen, 
een etmaal lang van mond tot mond. 
 
Zo vormen wij een kring van bidden 
om Uw genade en Uw kracht. 
Voor medemensen uit ons midden, 
dit volk, dat hulp van U verwacht 

 
COLLECTE: 
Bestemd voor 3 projecten in Zimbabwe: Project van het Leger des Heils; Project Her Zimbabwe; Projecte Emerald Child 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Kind€®ßiddag 

 

 
 

 

Wanneer Woensdag 11 maart 2020 om 

18.30 uur tot 19.00 uur 

Voor wie Alle kinderen (samen met 

vader/moeder/opa/oma) 

Waar Lytse Tsjerke in Ternaard 

Onder leiding van Kinderkerk 

Met medewerking van Jullie!!!! 

Hoe Kom in je pyjama, samen met je 

knuffel 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


