
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  10 mei 2020 
 
09.30 uur        Grutte Tsjerke   
Voorganger:       zr. A. Hoekstra 
Lector:         F. de Beer 
Dienstdoende ambtsdragers W. Verbeek (ouderling) en F. de Beer (diaken) 
Presentatie gemaakt:     R. Talsma 
Bediening presentatie:   P.C. en Chr. Veenstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen van de kerk van Holwerd gaan deze week naar zr. S Herder-Koree, Pôlewei. De bloemen van 
Ternaard worden met onze hartelijke felicitaties gebracht naar Jan en Sita de Graaf-van der Wal, Skoar 2. Zij 
waren op 28 april 25 jaar getrouwd. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 10 mei 2020:  
- hebben we als gastvoorganger past. M. Folbert. 
 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  

 De kopij voor het Kerkblad kan t/m woensdag 13 mei ingeleverd worden. 
 

 Welk lied of welke tekst heeft jou bemoedigd in de afgelopen tijd? Wil je dit met de gemeente delen in de 
Pinksterdienst? Geef het dan door aan Marianne Folbert d.m.v. een briefje in de brievenbus, bellen of 
mailen. Herweijstrjitte 51 , tel. 571819, mariannefolbert@hotmail.com 

 

 Voor de komende periode (tot en met mei) is er een aangepast rooster gemaakt. Net zoals de afgelopen 
weken gaat een van onze eigen voorgangers c.q. kerkelijk werkers voor. Een ambtsdrager van Holwerd en 
één van Ternaard staan ingeroosterd. De dienst wordt op een eerder tijdstip opgenomen. Voor de zondag 
is dat op de zaterdag eraan voorafgaand om 16.00 uur. In Ternaard worden dan ook de bloemen bezorgd 
door de dienstdoende ambtsdrager. 
 

 Omdat het aantal kijkers ’s zondags heel vaak de limiet overschrijdt is het lastig om de dienst direct via 
beeld te volgen. Een oplossing hiervoor is om eerst de uitzending op te slaan. Dan lukt het beter om de 
uitzending ook daadwerkelijk te volgen. Ook kunt u natuurlijk de uitzending via geluid volgen, of op een 
later tijdstip via beeld. 
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Collecte Jeugdwerk 
Jong en oud leren van elkaar 
 

 

Collecteafkondiging/kerkbladbericht 
Iedere twee weken komen acht jongeren van #DurfteOrganiseren in 
Zwartsluis bij elkaar. Ze zijn heel druk met het organiseren van een bezoek 
aan een kindertehuis in Polen. Alles regelen ze zelf: een begroting, tickets, 
vervoer op locatie, het inzamelen van geld en een programma met 
activiteiten voor de kinderen. 
 
Naast #DurfteOrganiseren zijn er nog twee groepen actief: #DurfteKlussen, 
die mensen binnen en buiten de kerk helpt met allerlei klusjes, en #DurfteTechnisch, die de beamer en het 
geluid in de kerk leert bedienen. 
 
#Durfte is een activiteit waar tieners, jongeren en volwassenen samen aan de slag gaan en iets doen waar ze 
een passie voor hebben. Ze ontdekken met elkaar hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor de gemeente, 
hoe ze kunnen leren van andere generaties en van de Bijbel. 
 

Steun het werk van Jong Protestant en stort uw bijdrage op het rekeningnummer  
van het College van Kerkrentmeesters in uw eigen gemeente. Zie eigen kerkblad. 
Van harte aanbevolen! 
 
U kunt uw bijdrage ook landelijk overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk. 
 
Meer informatie op protestantsekerk.nl/collecte en jop.nl/durfte. 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
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LITURGIE zondag 10 mei 2020 
  
Welkom 
 
Votum en groet 
 
Gebed: Heer ik kom tot U 
https://www.youtube.com/watch?v=jC_4EGCXR9M  
 
Inleiding op de dienst  

 
De kracht van uw liefde: 
https://www.youtube.com/watch?v=gm8JzoUi5a0  

 
Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest 
 
Bernemomint  
 
Houd je aan de regels: 
https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=36&t=
0s  
 
Lezing:  Exodus 19  
 
Ik ben een koninklijk kind:  https://www.youtube.com/watch?v=Xh7M8Uji0GM  
 
Overdenking 

Op bergen en in dalen: https://www.youtube.com/watch?v=niIC-5ISnVU  

Danken en bidden  

 
Slotlied:  Ik geloof in God de Vader 
https://www.youtube.com/watch?v=Sq2MJOh2zmA  
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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