
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  1 mei 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds. D. Schreurs 
Kind van dienst    Anjana Posthumus 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Gerda Boersma 
Organist:      Hayo Halbertsma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Hessel Keegstra en Debora de Vries 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en bemoediging naar Wybren en Grytsje van der 
Kooi- Wijbenga, Nijbuorren 36 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
6 mei jarig: mevr. de Vries-Visser   Holwerterdyk 4  
7 mei Dhr en Mevr J. de Vries-I. Hellinga, Stasjonswei 21. Zij zijn 35 jaar getrouwd. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 8 mei 2022):  
- is er een open deur dienst  
- is er geen kinderkerk  
- zingen we als kinderlied:  
 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Bevestiging ambtsdragers 
Op zondag 15 mei 2022 zullen Hessel en Afke Keegstra-Pot bevestigd worden als wijkouderling. Sonja de Vries-

Snip zal bevestigd worden als jeugdouderling. Als diaken wordt Petra de Bruijn-Holtsema, Tsjerkestrjitte 2b 

bevestigd. Zij woont sinds een jaar in Ternaard, is 71 jaar oud en is voormalig directrice van een basisschool. Zij 

heeft zich spontaan gemeld om iets voor de kerk te willen doen en wil zich graag als diaken beschikbaar 

stellen. We zijn als kerkenraad erg blij dat zij de Diakonie wil versterken. Er zijn al veel mensen benaderd, die 

helaas te kennen hebben gegeven om het ambt van diaken niet te kunnen of te willen vervullen. We hebben 

echter nog één diaken nodig zodat er een goed team van vier diakenen werkzaam kan zijn in onze gemeente. 

Ook is er nog een ouderling-kerkrentmeester en een voorzitter nodig. Wie weet zich geroepen? 

Mochten er bezwaren zijn tegen deze kandidaten, dan kunt u dit voor zaterdag 14 mei 2022 schriftelijk en 

ondertekend kenbaar maken bij de scriba. 

  



 

 
 
LITURGIE:  
 
- inleidend orgelspel 

- woord van welkom 

- samenzang: 33 vers 8 

- stil gebed 

- votum en groet 

- samenzang: Klein Gloria 

- samenzang: 221 vers 1, 2 en 3 

- leefregel 

- samenzang: 1010 vers 4 

- gebed 

- kindermoment: : Iets van alle dieren, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FqhihBhJkbQ&list=PL665EF657A0680562&index=6 
- lezing uit de Bijbel: Hooglied 3 vers 1 t/m 5 (Nieuwe Bijbelvertaling) 

- samenzang: 808 vers 1 

- lezing uit de Bijbel: Johannes 20 vers 1 t/m 2 en vers 11 t/m 18 (Nieuwe Bijbelvertaling) 

- samenzang: 808 vers 2 

- preek: "Houd me niet vast" (Johannes 20 vers 17) 

- meditatief orgelspel 

- samenzang: 626 vers 5, 6, 7 en 8 

- gebeden 

- samenzang: 657 vers 2 en 4 

- zegen 

- zingen: 708 vers 1 en 6 

- 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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