
 

 
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  10 juli 2022 
Let op: speciale kinderdienst - aanvang 10.00 uur - Grutte Tsjerke   
Uiteraard is de hele gemeente juist hartelijk welkom. De liederen en de preek zullen toegespitst zijn op de 
kinderen. Vanaf half 10 is er koffie en limonade. Kom allemaal! 
Voorganger:     da. Hilde Graafland 
Kind van dienst:    n.v.t. 
Kindernevendienst:   er is geen kinderkerk  
Lector:       Alie van der Kooi     
Zang:        Yvonne, Fardau en Isa 
Muziek:       Yme (gitaar), Jochem (altsaxofoon), Silke (cornet), Petra (altblokfluit) 
Overige medewerkers: Esther en Gesiena 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie (binnenlands diaconaat – Wereldvluchtingendag) 
Presentatie gemaakt:   Chris vd Veen 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Oane Talsma 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Gerrit van de Ploeg,  Stationswei 47 a, 
Dokkum. 
 
Stuur eens een kaartje naar: 
11 juli jarig   Dhr N. de jong, v, Harinxmastrjitte  40 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 17 juli 2022:  
- hebben we als gastvoorganger Ds. G.J. van der Togt 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8. Na de zomervakantie starten we weer met het kinderlied en het 
kind van dienst.  
 
AGENDA:  
13 juli: inleveren kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 
13 juli: diaconievergadering 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Nederland Zingt Dag: 22 oktober 2022 
Ga je ook weer mee? Meld je dan nu nog aan! 
Samen rijden? Neem dan contact op met   

Janneke Goodijk. (vóór 1 augustus) 
 



 

  

LITURGIE:  
 
Met medewerking van: 
Zang: Yvonne, Fardau en Isa 
Gitaar: Yme 
Altsaxofoon: Jochem 
Cornet: Silke 
Altblokfluit: Petra 
En verder: da Hilde, Esther en Gesiena 
 
Dominee, ouderling en diaken komen binnen. 
Ken je dit verhaal? https://www.youtube.com/watch?v=uGSv_-TaUlc 
Ook Rainbow vliegt nog gauw naar binnen… 
 
Welkom! 
Lied om mee te beginnen: Kom aan boord! 
De dominee begint met het uitspreken van Wie onze hulp is, en groet ons daarna namens de Vader, Zoon en 
Heilige Geest 
Lied: Als je gelooft in de Here Jezus 
We bidden, of God onze schuld vergeeft en ons tot goede mensen maakt 
Lied: God heeft een plan met je leven  https://www.youtube.com/watch?v=Q6ItIhP0IZc 
We lezen in de Bijbel over hoe God naar ons kijkt. 
Lied: Ik volg de Heer 
De kinderen mogen de dieren in de kerk opzoeken 
 
We bidden of God tot ons wil spreken en ons helpt om naar Hem te luisteren 
We lezen uit de Bijbel in gewone taal: Genesis 7: 1-5, 17-20. 8: 1-12. 9:8-13 
Lied: Klop klop klop tik tik tik  https://www.youtube.com/watch?v=lpWFu1jGQxQ 
 
Preek van de dominee: Kom aan boord! 
Rainbow is nog even nagebleven… 
Lied: Iedereen is anders 
 
We danken God voor dit verhaal, we bidden voor elkaar en voor iedereen die Gods hulp nodig heeft. 
Er worden twee collectes gehouden 
Ondertussen zingt de band: Ik wens jou 
We zingen elkaar toe: Ga in vrede 
De dominee geeft namens God de zegen aan ons allemaal mee. 
Als allerlaatste zingen we nog een keer: Kom aan boord! 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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