
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  12 september 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     de heer Y. Zagema   
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      Kees Rensma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Missionair werk 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Anneke de Beer-Kingma, 
Talmahûs in Veenwouden, afd. de Stjelp  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 19 september:  
- is het Startzondag 
* voor de jongeren bij Theo van der Wal, Stasjonswei 47 o.l.v. Theo van der Wal 
* voor gezinnen met basisschoolkinderen in dorpshuis Tunawerth o.l.v. Marianne Folbert-van der Heijden en 
Petra Hiemstra 
* voor alle anderen in de Grutte Tsjerke, voorganger da. Hilde Graafland 
Voor de overige activiteiten, zie de flyer Ga je mee met de Koninklijke trein? 
 
AGENDA:  
- maandag 13 september om 19.30 uur extra kerkenraadsvergadering in de Iepen Ark 
- donderdag 16 september ‘Buurtbakje’ in de Iepen Ark, vrije inloop tussen 9:30 uur en 11:oo uur 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Collecteren 

Het digitaal collecteren d.m.v. QR-codes is verleden tijd. Bezoekers van de kerkdienst kunnen hun giften kwijt 
in de collecteschalen die bij het uitgaan in de hal van de kerk staan. 
Komt u nog niet naar de dienst in de kerk en maakt u het bedrag liever over via de bank? 
Dat kan door uw bijdrage over te maken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 
Wanneer u duidelijk vermeldt waar uw gift voor bedoeld is (bv Diaconie of College), dan zorgt de 
penningmeester van de diaconie dat het geld op de juiste plek terechtkomt. 
Hartelijk dank voor uw gift! 
  



 

 
 
LITURGIE:  
 
Welkom 
Aanvangslied: NLB 280 vers 1 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria Samen uitspreken 
Gebed  
Kindermoment 
God van licht    
Schriftlezing 1: OT Jesaja 45: 20 - 25  
Zingen: via You tube Nederland zingt: ik zal er zijn. 
https://www.youtube.com/watch?v=KCE3jZof2wk  Nederland zingt:  Ik zal er zijn 

Schriftlezing 2: NT  Marcus 9: 14 - 29  
Zingen: NLB 905: vers 1 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden. 
Meditatie 
Orgelspel 
Zingen: NLB 704 vers 1 en 2 Dankt nu allen God 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 
Afsluiten met het gezamenlijk Onze Vader bidden. 
Inzameling van gaven 
Slotlied: Oude liedboek gezang 291 vers 1 en 2 Nooit kan ’t geloof te veel …… 
Zegen  afgesloten met één keer amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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