
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  14 februari 2021 Opendeur dienst 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Marianne Huisman 
Lector:       geen 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte Missionair                                                     
Presentatie gemaakt:   Peter Christiaan Veenstra 
Bediening presentatie: Oane Talsma en David de Vries 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten naar mevr. K. de Graaf- Peeringa , de Skûle 
Metslawier kamer 121.| 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 21 februari 2021:  
- hebben we als voorganger Da. Hilde Graafland 
- is er geen kinderkerk 
 
AGENDA:  
- 15 februari om 19.30 uur kerkenraadsvergadering in verband met voordracht nieuwe ambtsdragers via teams 

- 22 februari  Vergadering Consistorie 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Nieuw Online collecteren: 
Tijdens de eredienst is de 'dienst der offerande' een wezenlijk onderdeel. Voor de zegen spreken we onze gebeden uit voor 
God en geven wij onze gaven in de 'dienst van de dankbaarheid'. Geloven kan heel concreet zijn. Wij doen dat o.a. door het 
geven van geld voor de lokale geloofsgemeenschap en allerlei projecten van de gemeente en van de kerk dichtbij en ver 
weg. De nood in de wereld is immers groter dan de zorgen van de lokale geloofsgemeenschap. 
Nu de kerkdiensten online worden gehouden, zijn wij als diaconie op zoek gegaan naar een andere manier van collecteren, 
zodat we in deze verwarrende tijden toch naar elkaar omzien en samen kerk zijn. We gaan Online Collecteren. 
Vanaf zondag 24 januari verschijnt er tijdens de mededelingen voor de dienst een dia met daarop 3 QR-codes;  1 voor de 
Diaconie,  1 voor het College van Kerkrentmeesters en 1 voor de Extra collecte. Na het scannen van deze codes met uw 
mobiele telefoon heeft u de mogelijkheid om een zelfgekozen bedrag te doneren aan de collecte. Vindt u deze moderne 
manier te lastig, dan kunt u er ook voor kiezen om zelf een bedrag via de bank over te maken. Gegevens hiervoor staan op 
dezelfde dia. 
De QR-codes staan ook op het Meidielingsblêd. 
Verder mag u natuurlijk, net als voorheen, er ook voor kiezen om zo nu en dan een bedrag over te maken naar PKN 
Ternaard. 
Op welke manier u ook geeft, wij danken u te allen tijde hartelijk voor uw gift! 



 

 
 
LITURGIE zondag 14 februari 2021: 
 

Opendeur dienst, thema: Groeien in liefde 

• Voor de dienst: Vaders Liefdesbrief https://www.youtube.com/watch?v=Be2AakAXMLs   

Welkom: Woord van Welkom door Yelmer + kaars aansteken kind 
 

• Lied:  Wat een liefde  https://www.youtube.com/watch?v=m7vNXCLBCmc  

Kindermoment met Petra Hiemstra 
 

• Lied: Allerallerliefste https://www.youtube.com/watch?v=ctBd2Zt1yJo  

Zegengebed door Marianne Huisman 
 
Verkondiging door Gerlof Wiersma 
 

• Lied: Herstel mijn eerste liefde   https://www.youtube.com/watch?v=1ZU-cadjIq4  

Dankgebed door Marianne Huisman 
 

• Lied: Heer uw licht en uw liefde schijnen https://www.youtube.com/watch?v=h7cpemkb-SU  

Zending 
 

• Lied: Zegenlied  https://www.youtube.com/watch?v=Ks-NLsOPsUM  

• Lied na de dienst: Jezus liefde voor mij https://www.youtube.com/watch?v=ITEs6vqa8Aw 

 
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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