
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  13 maart 2022 OpenDeurDienst Thema: God in oorlogstijd 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     de heer M. Reitsma 
Muziek:       Yme, Yvonne en Jan     
Collecten:       Oekraïne 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: David de Vries en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar  Eelke en Janneke Goodijk , 
Van Sytzamastrjitte 3  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
14 Maart mevr. G.de Beer- de Bruin  Skûle , Stasjonswei 12 Metslawier k.102  
 
ZIEKEN:  
Voorlopig adres van mw. Renske de Beer: Van Andel Ouderenpsychiatrie (Kliniek Ouderen), Compagnonsplein 
1, 9202 NN Drachten 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 20 maart 2022:  
- hebben we als gastvoorganger ds. J.G. Arensman 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
- zingen we als kinderlied: Dank U wel 

https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4 
  
 
AGENDA:  
- 16 maart, inleverdatum kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 
- 16 maart, 19.45 uur, Groeigroep “Ontmoetingen met Jezus” bij fam. Goodijk 
- 16 maart, 20.00 uur Vrouwengeloofsgespreksgroep bij Janneke Boeijenga  
- 17 maart, ‘Buurtbakje’  tussen 9:30 en 11:00 uur bij fam. Folbert 
 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
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! 
 
Wijkhuisbezoeken 

De komende weken worden er wijkhuisbezoeken gehouden. We willen met elkaar nadenken over de 

betekenis en de toekomst van onze kerkgebouwen. Wat hebben wij nodig als christelijke gemeente in deze 

tijd? Uw komst stellen wij zeer op prijs. U heeft een uitnodiging gekregen.   Wilt u de aanmelding bij de 

betreffende wijkouderling inleveren? Alvast hartelijk dank. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4


 

Beleidsplan 

Het beleidsplan is geactualiseerd. Deze staat vermeld op de site. Als u vragen heeft of opmerkingen kunt u 

deze schriftelijk stellen aan de scriba voor 13 april. Daarna wordt het beleidsplan definitief vastgesteld. Mocht 

u niet de mogelijkheid hebben om deze digitaal in te zien, dan kunt u bij de scriba een papieren versie 

aanvragen. 

Oecumenische Gebedsdienst Oekraïne 
Op zondag 13 maart bent u welkom in een oecumenische gebedsdienst die in Dokkum wordt gehouden 
vanwege de noodsituatie in Oekraïne. De dienst is georganiseerd door de Rooms-Katholieke parochie, de 
Christelijke Gereformeerde Kerk, de Protestantse Gemeente Dokkum Aalsum Wetsens, en de Verenigde 
Christelijke Gemeente (Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente). Locatie: de kerk van de Verenigde 
Christelijke Gemeente, Legeweg 14, Dokkum. Aanvang: 14.00 uur. Afgevaardigden van genoemde gemeenten 
bereiden de dienst gezamenlijk voor. 
 

Voorjaarszending 

Rond het weekend van 12/13 maart ontvangt u de envelop van de voorjaarszending. De envelop wordt ook nu 

niet opgehaald maar wij vragen u uw eventuele bijdrage over te maken op de rekening van de Diaconie : 

NL73RABO 0307 8667 50 onder vermelding van voorjaarszending 2022. Uw bijdrage is voor een project van 

Kerk inactie in Rwanda. Meer informatie vindt u in de folder in de envelop. Alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking en bijdrage. 
De ZWO commissie 

  



 

LITURGIE:  

Voor de dienst zingt de band:  
 
Opwekking 764:Zegekroon             

 
Welkom (Yelmer v.d. Linden) 

Doven van de paaskaars 

Band zingt: Opwekking 789 Lopen op het water 

 
Inleiding op het thema + film  (Petra Hiemstra) 
 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5bKEXa5i9_o&ved=2ah
UKEwjPieSukbb2AhWlwAIHHWcbCH8Qxa8BegQIBRAB&usg=AOvVaw0cmzifWkdj2Ypz33qqDDif 
 
Band zingt:  Hoop in bange tijden 

 
Kindermoment 
 
Band zingt: Kinderlied: Als je gelooft in de Here Jezus  
 
ZEGENGEBED (Theo v.d. Wal) 
 
PREEK  
 
Band zingt: Geef ons vrede  

 
Dankgebed en zegen (Meinte Reitsma) 

 
Band zingt: Lied 416 Ga met 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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