
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  12 juni 2022 OpenDeurDienst. Dienst is on-line niet te volgen 
 
11.00 uur      Tuin van Familie Van der Linden, Pelmûnewei 7   
Voorganger:     Theun van der Velde  
Muziek:       Piano: Johan Boeijenga, fluit: Petra Hiemstra, gitaar: Yme Dijkstra 
Kind van dienst:    Fardau Dijkstra      
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Missionair Werk  
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar dhr. N. de Jong en mevrouw E. 
Tjalsma, Van Harinxmastrjitte 40. Zij waren op 8 juni 60 jaar getrouwd. 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
18 juni jarig dhr. H. de Vries, Holwerterdyk 25   
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 19 juni 2022:  
- hebben we als gastvoorganger ds. J.G. Arensman 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
- zingen we als kinderlied: diep diep als de zee 

https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo 

 
 
AGENDA:  
- 28 juni extra gemeente-avond in verband met bezoek SAFT. Vragen voor het SAFT graag voor 21 juni 
doorgeven aan Willem van der Bent, mailadres wavdbent@gmail.com of de scriba. 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Twee oproepen m.b.t. 'Het Meidielingsblêd in het dorp' 
Vorige week is Theo van der Ploeg overleden. Als vrijwilliger bracht hij al jaren het Meidielingsblêd langs bij 
ongeveer 15 adressen in Ternaard. Theo wist precies waar hij moest zijn en er is dan ook geen recente lijst van 
de adressen waar hij het MB bracht. Daarom doen wij de volgende oproep: Kreeg u voorheen het MB elke 
week door de bus en sinds deze week niet meer, wilt u dan contact opnemen met Onno Bouma van de 
diaconie (0519-571380)? Dan kunnen wij uw adres op onze lijst plaatsen. 
 
Verder willen wij aan u als gemeenteleden vragen; is er een vrijwilliger die de taak van het rondbrengen van 
het MB wil overnemen? Lijkt dit u wat, dan kunt u contact opnemen met Onno Bouma. 
Vriendelijke groet, de diaconie van de PKN Ternaard 
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mailto:wavdbent@gmail.com


 

 
 
LITURGIE:  
 
 - Zingen voor de dienst:  'Dit is een morgen'  
  
 
--Zingen: Groot is uw trouw o Heer  
 

  
Welkom   
 
-- Zingen:  Prijs de Heer met blijde galmen 1, 3 en 8 
 
  
Kindermoment: Zingen: 'Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje' 
 
Zegengebed  
 
- -Zingen:  Juich voor de Heer  
 
  
Verkondiging 
 
-- Zingen: De kracht van Uw liefde 
 
  Dankgebed  
 
--Zingen:  Wij gaan op weg 
 
Zegen  
 
--Zingen: Zegenlied 

Afsluiting 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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