
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  10 oktober 2o21 (open deur dienst en doopdienst) 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. H. Graafland   
Kindernevendienst:   Geen 
Lector:        
Organist:      Melchert van der Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Dhr. D. de Vries  
 Holwerterdijk 4. Hij werd op 4 oktober 90 jaar. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 17 oktober 2021  
- hebben we als gastvoorganger Ds. C. Cluistra 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: De Here zegent jou  https://www.youtube.com/watch?v=S77mZCnFTeA 

 

 
 
AGENDA:  
 11 oktober consistorie vergadering (Iepen Ark) 
 13 oktober Groeigroep “Ontmoetingen met Jezus” (Eelke en Janneke) 
 14 okt. “Buurtbakje”, vrije inloop tussen 9:30 uur en 11: 00 uur (Iepen Ark) 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Collecteren 
Het digitaal collecteren d.m.v. QR-codes is verleden tijd. Bezoekers van de kerkdienst kunnen hun giften kwijt 
in de collecteschalen die bij het uitgaan in de hal van de kerk staan. 
Komt u nog niet naar de dienst in de kerk en maakt u het bedrag liever over via de bank? 
Dat kan door uw bijdrage over te maken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 
Wanneer u duidelijk vermeldt waar uw gift voor bedoeld is (bv Diaconie of College), dan zorgt de 
penningmeester van de diaconie dat het geld op de juiste plek terechtkomt. 
Hartelijk dank voor uw gift! 
 
  



 

LITURGIE:  
 
Thema:  God zegt: Ik ken jou! 
  
Voor de dienst: beamer met foto’s: Nog voordat je bestond 
Welkom en intro (mededelingen e.d.): Yelmer van der Linden 
Lied: De kracht van uw liefde, en: Samen in de naam van Jezus 
Belijdenis en groet  
Gebed 
Doopliturgie 
Lied: GOZ 79  Verbonden met vader en moeder 
Doop 
Zegenlied: Vrede van God 
Doopvragen aan de ouders en de gemeente, doopkaars, kadootje van de kinderkerk 
  
Gesprek met de kinderen 
Lied: Opwekking 790 God is mijn herder 
Preek n.a.v. Psalm 139 
Lied: Ik zal er zijn 
Dankgebed 
Lied: Ik wens jou (Trinity) 
Zegen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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