
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  10 april 2022 
 
11.00 uur      Grutte Tsjerke, let op: gewijzigde aanvangstijd!   
Voorganger:     André van der Meer 
Kind van dienst:    Trienke Hiemstra 
Kindernevendienst:   In tegenstelling tot wat er vorige week in het Meidielingsblêd stond,  
          is er geen kinderkerk 
Muziek:       Kristine, Jan-Ernst, Jochum en Karin 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Debora de Vries en Chris Veenstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Mevr. A. Minnema-Tamminga 
Stasjonswei 11, zij wordt vandaag 80 jaar.  
 

STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
Adolf en Anke Braaksma- de Vries,  Coert Lambertusstrjitte 12, zij zijn vandaag 30 jaar getrouwd. 
Jan en Tine Schoorstra- de Beer , Van Aylvastrjitte 2, zij zijn op 15 april 45 jaar getrouwd  
 
ZIEKEN:  
 
DE DIENSTEN VOOR DE KOMENDE WEEK: 
Donderdag 14 april, 19.30 uur Grutte Tsjerke (Witte Donderdag): 
- hebben we als gastvoorganger Ds. J. de Gier 
- vieren we Heilig Avondmaal (lopend) 
- is er geen kinderkerk 
 
Vrijdag 15 april, 19.30 uur Grutte Tsjerke (Goede Vrijdag): 
- hebben we als gastvoorganger Mw. M. Folbert-van der Heijden 
- is er geen kinderkerk 
 
Zaterdag 16 april, 22.00 uur Grutte Tsjerke (Stille Zaterdag) 
- hebben we als voorganger Da. H. Graafland 
- is er geen kinderkerk 
 
Zondag 17 april, 19.30 uur Grutte Tsjerke (1e Paasdag) 
- hebben we als gastvoorganger Mw. M. Folbert-van der Heijden 
- is er geen kinderkerk 
- het Kinderlied wordt uitgezocht door de Paascommissie 
 
AGENDA:  
11 april   consistorievergadering 
13 april  19.30 uur extra kerkenraadsvergadering in De Iepen Ark 
14 april  ‘buurtbakje’ in De Iepen Ark, bij de fam. Boeijenga, Aldbuorren  4, 
     vrije inloop tussen 9.30 uur en 11.00 uur 
  



 

 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Avondmaalsdienst voor ouderen 
Op Goede Vrijdagochtend 15 april houden we om 10 uur een speciale korte Avondmaalsdienst. Deze dienst is 
bedoeld voor gemeenteleden, voor wie een gewone dienst in de kerk te belastend is vanwege gezondheid of 
leeftijd. Het is een korte dienst met een overdenking, met liederen en gebed, en we vieren samen het Heilig 
Avondmaal. U kunt de hele dienst blijven zitten, ook als we na de dienst nog een kop koffie met elkaar 
drinken. Als het nodig is, halen we u op en brengen we u thuis. 
In Meiinoar op de Akker stond, dat we het in de Iepen Ark zouden doen. Dat is in verband met de muzikale 
ondersteuning verplaatst naar de huiskamer van Janneke en Eelke Goodijk, Van Sytzamastrjitte 3. 
U kunt u opgeven bij Marianne Folbert (tel. 571819), da Hilde Graafland (tel. 347660) of Minke van der Wal 
(tel. 571708). We verwelkomen u graag! 
 
Beleidsplan 

Het beleidsplan is geactualiseerd. Deze staat vermeld op de site. Als u vragen heeft of opmerkingen kunt u 

deze schriftelijk stellen aan de scriba voor 13 april. Daarna wordt het beleidsplan definitief vastgesteld. Mocht 

u niet de mogelijkheid hebben om deze digitaal in te zien, dan kunt u bij de scriba een papieren versie 

aanvragen. 

 
  

  



 

 
 
LITURGIE: zondag 10 april 2022, Opendeur Dienst 

  
Thema: Toekomst vol van hoop 
Spreker: Andre van der Meer                             
       
Muziek: Kristine, Jan-Ernst, Jochum en Karin 
------------------------------------------------------ 
Band zingt voor de dienst: 

- Moving forward 

In de dienst: 
Welkom door Yelmer 
 
Zingen: Groot is mijn God  

  

                                   Band zingt:  Psalm 46 Shane and Shane 

  
Kindermoment: - vandaag Palmpasen, wat is dat? 
Start met filmpje https://opkijken.nl/palmpasen/  
Kort praatje 
 
Zingen: kinderlied Hosanna, Hosanna zingen VIA YOUTUBE 
https://www.youtube.com/watch?v=2qYb7xzRPcM 
 
Zingen Revelation song 
 
Zegengebed (Theo) 
 
PREEK 
 
Zingen Toekomst vol van hoop (Sela) 
 

Dankgebed plus zegen 
 
Zingen. Zegekroon 
 
Tijdens uitlopen zingen/luisteren  
 
Corner stone 

 

 

 

 
 
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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