
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  13 september 2020 bevestigings- en intrededienst 
 
14.00 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. A. Elverdink en da. Hilde Graafland 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Alie van der Kooi 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Actie Sprinkhaan 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Peter Christiaan Veenstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar mevr.  Flach , A. 
Nautastrjitte 21  
 
ZIEKEN:  
 
Intrededienst van da. Hilde Graafland  
 
(her)bevestiging van andere ambtsdragers:   
* Onno Bouma (diaken) 
* Minke van der Wal-Schoorstra (ouderling) 
* Gosse Hiemstra (ouderling-kerkrentmeester) 
* Froukje de Beer-Hoekstra (scriba) 
afscheid van Arjen Kalma (diaken) 
 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 20 september 2020 is het startzondag 
Vanwege Corona hebben we een aangepaste opzet, waar we heel enthousiast over zijn. Het belangrijkste wat 
jullie moeten weten is het volgende: 
We beginnen de diensten om 10.30 uur. 
De kinderen van de basisschool mogen met hun ouders naar het Dorpshuis. Daar zal een speciale dienst 
gehouden worden met Da. Hilde Graafland en de leiding van de kinderkerk. 
De 12-plussers kunnen naar de Lytse Tsjerke, waar pastor Marianne Huisman met het jeugdteam een 
jeugddienst houdt. 
De overige gemeenteleden worden verwacht in de Grutte Tsjerke, met pastor Marianne Folbert als 
voorganger. Na de dienst komen we bij elkaar - op afstand - in de pastorietuin aan de Holwerterdyk 6. Als het 
slecht weer is ergens onderdak. Het is de bedoeling dat ieder zijn of haar eigen lunchpakketje meeneemt. 
Voor koffie, thee en fris wordt gezorgd. 
Op deze wijze hopen we een goede start te maken als gemeente in deze bijzondere tijd! 
  
 
De deurcollecte is vandaag voor Actie Sprinkhaan 
Boeren in Oost-Afrika en Zuid-Azië vechten tegen de verwoestende sprinkhanengolf. Deze golf trekt van het 
ene gebied naar het andere. De gevolgen zijn enorm. De sprinkhanen eten complete oogsten op en dat maakt 
de armoede en de honger in deze gebieden nog groter. Kerk in Actie ondersteunt deze boeren. Met 
waarschuwingssystemen die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te 
verjagen. En met voedselnoodhulp om honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben verwoest. 
 



 

AGENDA:  
-Maandag 14 september om 19.30 uur kerkenraadsvergadering 
 
LITURGIE:  
Zondag 13 september 2020 in Ternaard om 14.00 uur 

 

Intrede da Hilde Graafland en afscheid en bevestiging van ambtsdragers. 

 

Voorgangers: ds. Anne Elverdink en da Hilde Graafland 

Organist: dhr. Johan Boeijenga 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom door ds. Anne Elverdink 

(de gemeente gaat staan) 

Zingen als aanvangspsalm: psalm 118: 1, 5, 9a  

Onze Hulp en groet 

We spreken het Klein Gloria samen uit 

(de gemeente mag gaan zitten) 

 

Als inleiding op de verbintenis: een korte toelichting op psalm 118 
 

Consulent: 
In deze dienst mag   Hilde Graafland  als dienaar van het Woords verbonden worden aan   

de Protestantse Gemeente Ternaard 

 
De consulent wendt zich tot de voorzitter van de kerkenraad: 

Om tot verbintenis van ds. Graafland aan deze gemeente over te kunnen gaan  

vraag ik eerst aan de voorzitter van de kerkenraad: 

Zijn er bij de kerkenraad gegronde bezwaren binnengekomen waarom ds. Hilde Graafland niet aan de gemeente van Ternaard 
verbonden zou mogen worden ? 

 

Voorzitter:  Er zijn geen wettige bezwaren binnengekomen  
 

Voorganger  Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn 

  en mogen wij haar verbinden aan deze gemeente. 

 
OPDRACHT 

Als inleiding op de verbintenis lees ik woorden uit de 1e brief van Petrus; woorden die ons er bij bepalen hoe wij geroepen 

zijn samen de gemeente van onze Heer Jezus Christus te bouwen. 
 

 (I Petrus 2: 4 – 7) 

    Voeg u bij Christus bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn 
kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig 

priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus,  welgevallig zijn. In de Schrift staat immers: 

‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn  kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 

Want, ‘De steen die de  bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’  
 

 (I Petrus 5: 1a, 2 – 4) 
   1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u… 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de  verantwoordelijkheid hebt, houd goed 
toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals  God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze 

toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar  geef het goede voorbeeld. 4Dan 

zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. 5 En u, jongeren, moet van 
uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, 

want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.  

 

Ds. Elverdink zingt: ‘Wil je opstaan en Mij volgen’ (Uit liederen en gebeden uit Iona 40: 1, 3, 4)   
voorganger 



 

 En u Hillegonda Barbara Graafland die nu gereed staat uw ambtswerk  

 op deze plaats te voort te zetten herinner u altijd met dankbaarheid, 

 dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. 

 Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk. Hand. 20:28 

 
 Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het Woord van God, 

 volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest. 

 
GELOFTE 

De beroepen dienaar treedt naar voren 

 
voorganger 

 Eenmaal bent u in het ambt van dienaar des Woords bevestigd. 

 Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift aanvaardt  

 als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof 
 en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 

 U hebt beloofd geheim te zullen houden 

 wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen 
 en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. 

 

 Nu u uw ambtsbediening in Ternaard en Holwerd voort zult zetten,  
 vraag ik u daarom: 

 

 Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente  

 door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 
 

beroepen dienaar 

 Ja, dat geloof ik. 
 

voorganger 

 En belooft u uw ambt ook op deze plaats  
 waardig en trouw te bedienen  

 met liefde voor de gemeente  

 en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?  

 
beroepen dienaar 

 Ja, dat beloof ik. 

 Daartoe helpe mij God. 
 

voorganger 

 Broeders en zusters, laten wij bidden tot de almachtige God 

 in gemeenschap met heel de Kerk in hemel en op aarde, 
 dat Hij zijn genade geeft aan haar 

 die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords. 

 
GEBED OM DE HEILIGE GEEST 

 

VERBINTENIS 
 

voorganger 

 God, onze hemelse Vader, 

 die u naar deze plaats heeft geroepen, 
 verbinde u aan deze gemeente en geve u de genade, 

 dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. 

 
De voorganger bekrachtigt deze woorden namens de gemeente met een handdruk  

 

AANVAARDING EN VERWELKOMING 
Allen staan 

 



 

voorganger 

 Gemeente, dit is uw predikant. 

 Wilt u ds. Hilde Graafland als herder en leraar in uw midden ontvangen 

 en haar hooghouden in haar ambt? 
 Ja, dat willen wij van harte. 

We stemmen in met applaus 

(de gemeente mag gaan zitten) 

 

Da Hilde Graafland neemt de dienst over van ds. Anne Elverdink 

 

Gebed om de Heilige Geest 

Schriftlezing: Psalm 119: 33-40 

Luisteren: NLB 317  Grote God Gij hebt het zwijgen  https://www.youtube.com/watch?v=fcag6pLlbLA 

Verkondiging 

Zingen: Lieten fan leauwe en langstme 128: 1, 2 en 5  Wês Jo myn takomst 

 

ORDE voor de BEVESTIGING van OUDERLINGEN en DIAKENEN 

 

Afscheid van de aftredende ambtsdragers: Arjen Kalma  

De aftredende ambtsdragers gaan staan 

Geliefde broeder, 

wij laten u gaan en zeggen u dank 

voor de overtuiging, de inzet en de liefde 

waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. 

Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, 

waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen 

geheim zal blijven, ook na uw afscheid. 

 

We willen God danken voor u en uw werk: 

Het past ons, HERE God, U dank te zeggen 

voor de toewijding van hem die nu zijn ambt neerlegt. 

Voor zijn volharding en trouw prijzen wij U, Bron van alle goed. 

Bevestig het werk van onze handen, 

ja, het werk van onze handen, bevestig dat. 

U die blijkens de kracht die in ons werkt, 

bij machte zijt oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 

U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus 

tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen 

 

Als dank geven wij hen een applaus. 

Arjen gaat weer zitten. 

  

PRESENTATIE van de nieuwe en de her te bevestigen ambtsdragers: 

Wij mogen na lange tijd wachten vanwege de Corona en zonder dat er bezwaren zijn ingediend, nu ook onze 

nieuwe ambtsdrager bevestigen. Het zijn Onno Bouma, die het ambt van diaken op zich neemt. En we mogen 

Froukje de Beer als scriba, Minke van der Wal als ouderling en Gosse Hiemstra als ouderling-kerkrentmeester 

herbevestigen. 

 

Maar eerst wenden we ons opnieuw tot de voorzitter van de kerkenraad. 

Ik vraag u: Zijn er gegronde bezwaren ingebracht waardoor de bevestiging en herbevestiging niet door zou kunnen 

gaan? 

 

Voorzitter: Er zijn geen wettige bezwaren binnengekomen 

 

Voorganger: Dan stel ik dankbaar vast dat wij hen mogen bevestigen in het ambt. 

https://www.youtube.com/watch?v=fcag6pLlbLA


 

 

 

Opdracht: 

Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd. 

In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk  

maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de diensten van mensen, 

aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. 

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten 

tot getuigenis en dienst in de wereld 

en tot opbouw van het lichaam van Christus. 

Zij mogen dit werk verrichten, 

ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen. 

 

Deze dienstbaarheid in Christus’ naam 

krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen. 

Vanouds hebben zij de taak om de tafels zó te bedienen, 

met inachtneming van het Woord van God, 

dat de behoeftigen niet worden beschaamd. 

Zij zamelen de gaven der gemeente in 

om allen, die hulp nodig hebben - binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf – 

te doen delen in de liefde van Christus. 

Metterdaad en biddenderwijs komen zij op 

voor het recht van de arme, die om hulp roept, 

de ellendige en wie geen helper heeft. 

Zo zullen zij bevorderen, 

dat armen en rijken elkaar ontmoeten, 

want allen zijn zij schepselen van de HEER. 

Aan deze verbondenheid met alle mensen 

en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, 

als zij brood en beker bij ons doen rondgaan, 

en wij de dood des Heren verkondigen 

totdat Hij komt. 

 

Een ander ambt is dat van ouderling. 

Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden 

en tegelijk het opzicht hadden over de gemeente van God, 

zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld 

om de gemeente te houden aan haar roeping: 

een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. 

Door op te treden als vertrouwenspersoon 

en geweten van de gemeente in deze tijd, 

bemoedigen zij hun broeders en zusters 

in de navolging van Christus onze Heer. 

De ouderling-kerkrentmeesters zijn gehouden om op een goede wijze  

deze geestelijke verantwoordelijkheid  

en de verantwoording over de geldmiddelen 

met elkaar te verbinden. 

 

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk 

om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen 

bij de heilsgeheimen te bewaren: 

Voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. 

 

En u, zusters en broeders, 

die nu gereed staat voor het eerst of opnieuw uw ambtswerk te aanvaarden: 



 

Herinnert u altijd met dankbaarheid, 

dat het Christus’ eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. 

Hij heeft haar verworven door zijn bloed, - het is Zíjn Kerk. 

Aanvaardt dan uw dienst met blijdschap, 

bouwt de gemeente op; 

voedt uzelf met de woorden van het geloof en de goede leer 

en bidt in uw zwakheid om de kracht van de Heilige Geest. 

 

(De nieuw te bevestigen ambtsdrager gaat staan) 

 

Geliefde broeder, 

 

Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente 

door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 

Aanvaard u de heilige Schrift 

als enige regel van het geloof 

en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 

Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen 

met liefde voor de gemeente 

en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, 

belooft u geheim te houden 

wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, 

en belooft u uw taak te vervullen 

overeenkomstig de orde van onze kerk? 

Wat is daarop uw antwoord? 

 

(Onno knielt op de knielbank)  

Zegen  God, onze hemelse Vader, 

Die u geroepen heeft tot deze heilige dienst 

verlichte u door zijn Geest 

en sterke u door zijn hand; 

Hij regere u zó in de bediening van uw ambt 

dat u daarin getrouw en vruchtbaar mag wandelen 

tot glorie van Zijn Naam 

en tot verbreiding van het Rijk van Zijn Zoon Jezus Christus. 

Amen 

 

(de her te bevestigen ambtsdragers gaan staan) 

 

Geliefde zuster en broeder, 

u, die allen al eerder bevestigd bent geweest in deze gemeente als ambtsdrager, 

eenmaal hebt u daarbij uitgesproken 

dat u de Heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het geloof 

en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 

U hebt beloofd geheim te zullen houden 

wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen, 

en uw taak te vervullen 

overeenkomstig de orde van onze kerk. 

Nu u uw ambtswerk zult hervatten vraag ik u daarom: 

 

Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 

En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente 

en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? 

Wat is daarop uw antwoord? 

 



 

God, onze hemelse Vader, 

die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve u de genade, 

dat u daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. Amen 

(we leggen een hand op ons hart) 

 

Aanvaarding en verwelkoming 

(De gemeente gaat staan) 

Vraag aan de gemeente: Gemeente van Ternaard, 

                                       dit zijn uw nieuwe ambtsdragers. 

                                       Wilt u hen in uw midden ontvangen 

                                       en hen hooghouden in zijn ambt? 

Allen: Ja, dat willen wij van harte. 

We stemmen in met applaus. 

 

We zingen Opwekking 710: Zegen mij op de weg die ik moet gaan   

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Ús Heit.  

 

We zingen als slotlied NLB 723 Waar God de Heer.     

 

Zegen 

 

We gaan nog even zitten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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