
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  12 juli 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds. D. Schreurs   
Lector:       Iemkje vlasman 
Organist:      Hayo Halbersma      
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Peter C. Veenstra en Hessel Keegstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten naar Chris en Peter Christiaan Veenstra, Van 
Aylvastrjitte 14 en worden bezorgd door Yme en Jannie Dijkstra . 
 
ZIEKEN:  
Zr. Renske de Beer, Gysbert Japiksstrjitte 37, verblijft in Van Andel ouderenpsychiatrie, Locatie Nij Smellinghe, 
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 19 juli 2020  
- hebben we als gastvoorganger dhr. Lykele van de Ven 
- is er geen kinderkerk 
- zingen we als buitenlied: Lieteboek 885 : Grut is jo trou, o Hear, Heit yn ‘e himel; 

 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Kom jij het videoteam versterken? 
Het videoteam van de PKN-kerk in Ternaard vraagt jongelui of wat ouderen om het team te komen versterken 
bij het maken van presentaties voor de kerkdiensten op zondagmorgen. 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat eens in de ± 6 weken een presentatie maken, met behulp van een speciaal programma, voor de 
kerkdienst op zondagmorgen. Een andere groep verzorgt dan de uitzending om 09:30 uur en is wereldwijd te 
volgen op Kerkomroep.nl. 
Alles wat in de presentatie moet komen te staan, wordt aangeleverd door de dominee en een vaste 
medewerker. Het te maken programma krijg je meestal woensdag in je mail. Je wordt grondig voorbereid op 
je taak door Chris Veenstra en/of Peter Christiaan Veenstra. 
 
Ja leuk! Ik kom het team versterken! 
Lijkt het jou leuk om het videoteam te versterken? Dan kun je je aanmelden via de mail of persoonlijk bij Oane 
Talsma, tel.0519346460, mailadres: ap.talsma@planet.nl. 
 
  

https://uitzending.pkn-ternaard.nl/
mailto:ap.talsma@planet.nl


 

 
 
LITURGIE:  
 
- inleidend orgelspel 

- woord van welkom 

- 'samenzang': 65 vers 2 en 3 

- stil gebed 

- votum en groet 

- klein gloria (zonder orgelbegeleiding; gezamenlijk uitgesproken) 

- 'samenzang': 72 vers 1 en 4 

- leefregel 

- 'samenzang': 315 vers 2 

- gebed 

- eerste lezing uit de Bijbel: Jeremia 1 vers 4 t/m 10 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) 

- 'samenzang': 139 vers 9 

- tweede lezing uit de Bijbel: Jeremia 20 vers 7 t/m 18 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) 

- 'samenzang': 142 vers 1 en 2 

- preek over Jeremia 20 vers 7:  

 

"HEER, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken, u was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen. Dag in 

dag uit lachen ze om mij, iedereen bespot mij" 

 

- meditatief orgelspel (tijdsduur: 3 à 5 minuten) 

- 'samenzang': 71 vers 5 en 13 

- gebeden 

- 'samenzang': 755 vers 1 en 2 

- zegen 

- gezamenlijk uitgesproken 'amen' 

- uitleidend orgelspel 

- Buitenlied: Nieuwe Liedboek 723 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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