
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  13 februari 2022     Open Deur dienst  

Thema: ‘Een relatie met God en met elkaar’ 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Theun van der Velde 
Kind van dienst:     
Muziek:        Zang: Kristine, Karin en Jan Ernst 
         Piano: Johan Boeijenga, drum Jan Boeijenga, fluit: Petra Hiemstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Missionair Werk 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma  
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar  dhr. en mevr. P.W. Vlasman-G.G. 
Zijlstra, Fiskbuorsterwei 20. Zij waren op 7 februari 25 jaar getrouwd.  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR 
Dhr. en mevr. J. van Sleen-H. van der Veen, Stasjonswei 15. Zij waren op 7 februari  30 jaar getrouwd. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 20 februari 2022:  
- hebben we als voorganger:  da. Hilde Graafland 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: Wiebel wankel waggel                  
https://www.youtube.com/watch?v=ndTxvGLqSOc&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=22 
 
 
AGENDA:  
14 februari Korte vergadering stembriefjes 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Voordragen nieuwe ambtsdragers 
U kunt uw stembriefje voor het voordragen van nieuwe ambtsdragers uiterlijk zondag 13 februari inleveren: in 
de stembus in de kerk, via e-mail: scriba@pkn-ternaard.nl of bij de scriba: Spoarreed 2. 
 

Collecteren 

Vanaf heden wordt er niet meer gecollecteerd d.m.v. QR-codes. U kunt uw gift 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? U kunt uw bijdrage overmaken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 
Wanneer u duidelijk vermeld waarvoor uw gift is (bv ‘Diaconie’ of ‘College’), dan zorgt de penningmeester 
van de diaconie dat het geld goed terechtkomt. 
Hartelijk dank voor uw gift! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ndTxvGLqSOc&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=22
mailto:scriba@pkn-ternaard.nl


 

 
 
LITURGIE:  
  

                              Open Deur Dienst 13 februari 9.30 uur 

                                   Voorganger: Theun van der Velde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Thema: 'Een relatie met God en met elkaar' 

 

Zingen voor de dienst: 

Opwekking 439: Machtig is de naam van de Heer 

Welkom  (Yelmer v.d. Linden) 
Zingen: Opwekking 334 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
 Inleiding op het thema + filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=dBQNwHDmyp4 
Zingen: Opwekking 400 Liefde was het 
Kindermoment 
Zingen: Opwekking 807 God van licht 
Zegengebed (Theo v.d. Wal) 
Verkondiging 
Zingen: Jezus liefde voor mij (Sela) 
Dankgebed en zegen  
Zingen:  Vrede van God 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
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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