
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  zondag 11 oktober 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds. E. v.d. Veer, Ferwert 
Kind van dienst:    Silke vd Veen 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8. De kinderen beginnen in de kerk 
Lector:       Ymkje Vlasman 
Organist:      Kees Rensma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: David de Vries en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en als teken  van meeleven naar mevr. W. Krook- van 
Oostrum, van de Haerstrjitte 7  
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 18 oktober 2020  
- hebben we als voorganger Da. H. Graafland 
- is er kindernevendienst voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied:  Zoals Klei in de hand van de pottenbakker 
-           (https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk) 
AGENDA:  
-De consistorievergadering van maandag 12 oktober wordt naar een latere datum verschoven 
Het buurtbakje is door de aangescherpte coronaregels voorlopig uitgesteld 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Wijziging kosterschap Lytse Tsjerke: 
Vanaf 1 oktober nemen Arjen en Anna Kalma het kosterschap over van Bote en Geertje Schoorstra van de 
Lytse Tsjerke. Dit houdt in dat u voor gebruik van het gebouw contact kunt opnemen met Arjen en Anna.  
Telefoonnummers waarop zij bereikbaar zijn: 0519-221916 of 06-10507671. 
 
De volwassenenkatechese van Da. Graafland wordt voorlopig uitgesteld. De bijbelgesprekskring op 
dinsdagochtend, die gepland staat op 13 oktober, wordt een maand uitgesteld. Ik ga beginnen als ik minimaal 
drie deelnemers heb, en die zijn er nu nog niet. U kunt zich aanmelden bij Da Hilde Graafland (tel. 347660 of 
mailadres: h.graafland1@kpnplanet.nl) 
Het is ook nog mogelijk om te switchen naar de donderdagochtend als dat beter uitkomt. Hartelijke groet, da 
Hilde Graafland. 
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LITURGIE:  
 
Hier de liturgie voor komende zondag: 
 
Orgelspel 
Welkom 
YouTube Ps. 84: 1 = https://www.youtube.com/watch?v=erH1kDCDOBI 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Klein Gloria (orgel) 
Kindermoment: ik ken een heel leuk liedje 
(https://www.youtube.com/watch?v=W4ydGW-YJeA) 
 
Ps. 51: 1 (orgel), 2 (samen uitspreken) en 4 (orgel) 
Tien Woorden 
Ps. 17: 2 (orgel) 
Gebed 
YouTube - "Zomaar te gaan" =  https://www.youtube.com/watch?v=kdVu-J3ewrc 
Schriftlezing uit Leviticus 23: 39-43 en Matteüs 8: 18-20 en 2 Kor. 4: 16 - 5: 1 
Lied 489: 1 (orgel), 3 (samen uitspreken) en 6 (orgel) 
Preek 
YouTube – Stad van goud = https://www.youtube.com/watch?v=u-IC7tW71Xk 
Wij belijden ons geloof 
Ps. 75: 1 (orgel) 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Ps. 27: 1 (orgel), 3 (samen uitspreken) en 7 (orgel)  
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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