
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  11 april 2021  Open Deur Dienst 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Marianne Huisman 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Gerrit Sipma 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Dhr. en Mevr. W. Jacobs- 
Meinema, Fiskbuorsterwei 28. Zij waren op 11 april 35 jaar getrouwd. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 18 april 2021:  
- hebben we als gastvoorganger Ds. J. Arensman 
 
GEBOREN: 
-op 5 april Tess, dochter van Wytse Sipma en Hinke Sijens, Halbertsmastrjitte 3 
 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Bevestiging ambtsdragers 
Op zondag 25 april 2021 zal Willem van der Bent als ouderling-kerkrentmeester bevestigd worden. Meindert 
Kingma wordt herbevestigd als diaken. Mochten hiertegen bezwaren zijn, dan kunt u dit voor zaterdag 24 
april 2021 schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij de scriba. 
 
Gezien de gezondheid van Pytsje de Graaf-van der Meer wordt zij nu niet bevestigd als ouderling-voorzitter. 
Wij hopen dat dit in het najaar plaats kan vinden. 
 
Pasen: feest van de Opstanding 
Ternaard Paaszondag: Opstandingsdag!  In deze tweede corona lockdown toch een dienst vanuit de Grutte 
Tsjerke van Ternaard. Zodat het Paasverhaal zijn ronde weer kan doen.  
 
Enkele kinderen beeldden het Paasverhaal uit.  Zij namen de aanwezigen mee naar het lijdens- en 
opstandingsverhaal aan de hand van smarties! Elke kleur van een smartie staat voor een bepaalde periode of 
gebeurtenis in het lijden en de opstanding van Jezus Christus. 
Het nieuwe licht werd tijdens de zaterdagavondviering al binnengebracht door broeder Onno Bouma en dit 
licht stond Paaszondag te stralen in de kerk. Dominee Hilde Graafland sprak in de overdenking over Johannes 
20:1-18, het verschijnen van Jezus aan Maria. Maar ook voor ons geldt: ‘Jou Heer Leeft!’ De diensten werden 
verder opgeluisterd met muziek van het gelegenheidskoortje, begeleid door orgel- en blaasmuziek. Als 
slotlied klonk het U zij de Glorie. Wat innerlijk door de aanwezigen uitbundig werd meegezongen. Bij de 
uitgang kreeg iedereen een narcis aangereikt.    
 



 

  
 

 

     
 

 

 
 

 

Paaschallenge 
De weg door Jeruzalem. 
Paaszondag werd door PKN Ternaard de Paaschallenge van PKN Nederland georganiseerd. Deze challenge 
werd aan de hand van QR-codes door een achttal gezinnen door Ternaard gelopen.  
De start was bij de Grutte Tsjerke. Hier kregen de deelnemers uitleg en een routeblad voor de wandeltocht. 
Aan de hand van een personage uit de tijd van Jezus liep je een QR-audiotour door Jeruzalem. Er moesten 
verschillende opdrachten worden gedaan waarbij de oplossing de code voor de volgende locatie was. Ook 
kon je een gebed op het kruis spijkeren. Liep je de route goed dan kwam het woord ‘Pesachrol’ als oplossing 
naar voren. Bij de laatste opdracht in de Lytse Tsjerke kreeg iedereen een zakje met bloemenzaad mee naar 
huis om thuis te zaaien en op deze manier nieuw leven te laten ontspruiten. Op deze manier wordt het 
Paasverhaal meegenomen voor de rest van het jaar. 



 

 

  
 

  
 

  
 



 

   
 
 

Online collecteren 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LITURGIE: OpenDeurDienst 11 april 2021 

 
Thema:                            Nieuw perspectief 
Spreker:                          Lianne Vrijburg 
Leiding van de dienst:   Marianne Huisman 
Kindermoment:              Petra  
Muziek:                            Yme Dijkstra, Jan Kuipers en Yvonne Veenstra  
 
 
Lied voor de dienst: (zanggroep) Morning has broken 
 
Welkom: Yelmer  
 
Inleiding op de dienst: Marianne  
 
QR-code tonen collecte 
 
Lied: (zanggroep) Opwekking 733 Tienduizend reden 
 
Kinder moment: Petra 
  
Video: Het dochtetje van Jairus: https://www.youtube.com/watch?v=3sYh5fcRoJ8 
 
Kinderlied: (zanggroep) ‘Door de kracht van de Heilige Geest’   
 
 
Zegengebed voor dienst: Marianne  
 
Preek: Lianne Vrijburg 
 
Lied:(zanggroep): Hallelujah  
 
Ik bad toen ik de nacht in ging, 
een jaar werd een herinnering, 
of u o God mijn dagen wilde wegen 
de mooie, de vergeefse dag,  
de loden dagen zonder lach, 
de zegen van het goede, halleluja. 
Halleluja 
 
Mijn God, soms was ik eigenwijs 
en raakte ik u bijna kwijt, 
ik dwaalde als een schaap, maar Heer, hier ben ik. 
Ik zie dat nu, en ik belijd, 
mijn Heer: u was er altijd bij, 
u zocht me op en droeg me, halleluja. 
Halleluja. 
 
Nu ik de eerste stappen zet, 
sterk of onzeker tot en met, 
verlang ik naar uw lichtstraal voor mijn voeten. 
U geeft me mensen om me heen, 
uw brood, uw woord aan iedereen, 
ik mag met u het jaar in, halleluja. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3sYh5fcRoJ8


 

Mijn God, u legt de tijden klaar, 
het uur, de dag, het nieuwe jaar, 
de eeuwigheid, u hebt het in uw handen. 
En u geeft mij daarin mijn plaats, 
en wat er ook gebeuren gaat, 
u zult mij nooit verlaten, halleluja. 
Halleluja 
 
U maakt steeds weer een nieuw begin, 
ik loop met u de toekomst in, 
de toekomst, kom wat kome, halleluja. 
Heer, laat mijn leven, hier en nu, 
een loflied zijn, alleen voor u, 
en laat dit het refrein zijn: halleluja 
Halleluja 
 
Dankgebed en zegen: Marianne  
 
Zegenlied: (zanggroep) Opwekking 710 Gebed om Zegen  
 
QR-code tonen collecte  

 

Lied na de dienst: opwekking174 https://www.youtube.com/watch?v=SyE0x2sGY-w 

 

 

Juicht, want Jezus is Heer, 

kinderen Sions, verblijdt u ter ere 

van Hem, die ons liefheeft. 

Hij is verrezen en leeft, 

Jezus, de Koning, die mensen 

het leven weer geeft. 

 

Liefde bedekt zijn schepping, 

de bloemen, de vogels, het gras. 

Zou Hij dan jou vergeten, 

Jezus, die blinden genas, verrees. 

Wees als een boom die vrucht draagt, 

ieder seizoen op zijn tijd. 

Drink van het levend water, Jezus de bron voor altijd, verrees. 
 

 
 
 
 
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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