
 

 
 
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  14 november 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke (Open Deur Dienst) 
Voorganger:     Hanna Swart 
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   er is geen kinderkerk 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Pastoraat 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten naar mevr. Mevr. Keegstra- Siedsma, Skûle kamer 
206, Stasjonswei 12, Metslawier.  
 

STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
21  november: Mevr. Sj. Kingma-Hoekstra, Halbertsmastrjitte 15. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 21 november 2021 (Eeuwigheidszondag):  
- hebben we als gastvoorganger M. Folbert-v.d. Heijden 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: ‘Ik ken een heel leuk liedje’, link https://www.youtube.com/watch?v=W4ydGW-YJeA  
 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Corona-maatregelen 

De overheid heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 
De 1,5-metermaatregel is weer ingevoerd. Dit houdt in dat wij in de kerk ook weer op 1,5 afstand van mensen 
buiten het eigen gezin moeten zitten. Ook bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje dragen en 
geen handen schudden. Daarnaast blijft het advies: blijf thuis bij klachten en laat je snel testen.  
 

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! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W4ydGW-YJeA


 

 
 
LITURGIE:  
Liturgie Open Deur Dienst d.d. 14 november  
Thema: De stem van de Herder  
Voorgangster: Hanna Swart  
Muziek: Yme, Yvonne, Jan  
 
Voor de dienst zingt de band: Opwekking 733: Tienduizend redenen 
  
´Ik wens jou´ (Trinity) 
  
WELKOM   
 
Band zingt: Opwekking 789: Lopen op het water 
  
KINDERMOMENT  
 
Zingen met de band Kinderlied: ’Ik volg de Heer’ 
  
BRIEF AAN GOD Band  
 
zingt: ´Ik mis je´ (Soon return)  
 
ZEGENGEBED  
  
PREEK  
 
Band zingt: ´Door de wind’  
 
DANKGEBED EN ZEGEN    
 
Band zingt: Opwekking 710  
 
Gebed om zegen  
 
Na de dienst zingt de band: ´All people said amen´ en ´Take from me my life 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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