
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 11 juli 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. A. Elverdink 
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Presentatie gemaakt:   Peter Christiaan Veenstra 
Bediening presentatie: Debora de Vries en Gerrit Sipma 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar  fam. Boersma – Haakma, Van 
Harinxmastrjitte 6 . Zij waren op 7 mei 25 jaar getrouwd . 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
 11  juli dhr. N. de Jong   Van Harinxmastrjitte 40  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 18 juli 2o21 
- hebben we als gastvoorganger ds. D. Schreurs in plaats van da. Hilde Graafland 
 
GEBOREN:  
- 1 juli Martinus Geert, zoon van Johan en Harmke Minnema, Worp van Peymastrjitte 15 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
 
Diensten in de zomertijd 
De diensten van 18 juli, 25 juli, 1 augustus en 8 augustus zouden in de Lytse Tsjerke plaatsvinden. Om de 1,5 
meter afstand te handhaven is er maar plek voor een beperkt aantal mensen. De diensten vinden daarom 
plaats in de Grutte Tsjerke. Tijdens deze zondagen is er maar één lid van het videoteam aanwezig. Dit houdt in 
dat de diensten alleen via geluid te volgen zijn. Als beeld zijn de dominee en de gemeenteleden zichtbaar.  
U dient dan ook uw eigen liedboek mee te nemen. 



 

BUURT-BAKJE 

Hoera, we mogen elkaar weer ontmoeten!  

Vanuit de PG Ternaard is er een mogelijkheid om elkaar als dorpsgenoten te ontmoeten bij het ‘BUURT-
BAKJE’.  

 
 

De bedoeling is onderlinge ontmoeting, even ‘buurten’ en samen koffie of thee drinken. We beginnen hier mee op 

donderdag  22 juli en daarna elke veertien dagen in de Iepen Ark achter de 
Lytse Tsjerke   

Iedereen is van harte welkom!  
Neem gerust iemand mee. 

De koffie staat klaar tussen half 10 en 11 uur, je kunt gewoon in en uit lopen. 

 

Vind je het leuk om af en toe gastvrouw/heer te zijn? 

Eventuele inlichtingen en opgave bij Marianne Folbert  

Tel. 0519-571819 

  



 

 
 
LITURGIE:  

Welkom  

Psalm 27: 1, 2  “Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here” 

Onze Hulp en Groet 

Klein Gloria 

Wetslêzing yn it Frysk  

Lieteboek foar de Tsjerken, Ges. 13A: 1, 2 “d’Almachtige wol sels myn hoeder wêze”  

Gebed  

NLB 695 “Heer, raak mij aan met uw adem” 

Lezen uit de Bijbel, Psalm 102: 2 – 18  NBV 

NLB 90a : 1, 2 “O God, die droeg ons voorgeslacht” 

Lezen, Psalm 102: 19 – 29  NBV 

NLB 90a : 5, 6 “De tijd draagt alle mensen voort” 

Preek  

Meditatief orgelspel 

NLB 727: 1, 2, 3, 4 “Voor alle heil’gen in de heerlijkheid 

Gebeden 

Slotlied, NLB 754 “Liefde Gods die elk beminnen …” 

 (melodie “Love divine, all loves excelling”, Blaenwern) 

        en  NLB 150a “Geprezen zij God” 

Zegen 

 

 
Gesang 13A: 1, 2 
 
1. De Almachtige wol sels myn Hoeder wêze;  
wat kom ik noch tekoart?  
Hy liedt syn skiep yn greiden, ryk begerze,  
der't my gjin ûnheil bart.  
Hy bringt myn siel, der't koele wjittrings rinne;  
en dwaalt al, bûten roai,  
myn geast soms by de keppel fier fandinne,  
Hy bringt har wer te koai.  
 
2. Hy bringt my op 'e hearbaan fan syn wetten  
en 't rjocht, fan nimmen skeind,  
om sa syn namme en rom yn top te setten  
troch 't lofliet fan syn feint.  
Al moast ik troch de nearste dellings doarmje,  
beskade fan 'e dea,  
noch soe gjin freze of eangst myn hert bestoarmje,  
de Hear ferlit my nea.  
 
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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