
 

 
 
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  15 augustus 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     M. Folbert-v.d. Heijden 
Lector:       Janneke Goodijk 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Zomerzending 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Oane Talsma 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en bemoediging naar Sjoukje Kingma- Hoekstra, 
Halbertsmastrjitte 15.  
 
ZIEKEN: 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 22 augustus 2021:  
- hebben we als gastvoorganger Ds. D. Schreurs 
- is er geen kinderkerk 
 
AGENDA:  

• donderdag 19 augustus in de Iepen Ark ‘Buurtbakje’, vrije inloop tussen 9:30 en 11:00 uur 

• maandag 23 augustus: consistorievergadering 19.30 uur 

• woensdag 25 augustus: moderamen 19.30 uur 

• maandag 30 augustus: kerkenraadsvergadering 19.30 uur 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Collecteren 
Er wordt nu al enige tijd niet meer digitaal gecollecteerd d.m.v. QR-codes. 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! 
  



 

 
 
 
LITURGIE 15 augustus 2021: Thema ‘Op adem komen’ 
 
Welkom 
 
Overlijdensafkondiging, aansluitend zingen Lied 315: 1 en 2 Heb dank, o God van alle leven 
 
Thema  
 
Intochtslied: 103c : 1 en 5    Loof de koning heel mijn wezen   
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
Samen lied 344 opzeggen    Wij geloven één voor één 
Gebed 
Zingen: Psalm 103 : 5 en 7 (Frysk)  Sa’t sterke hannen fan in heit alline   
 
Kindermoment 
Zingen:  zie de zon, zie de maan. 
https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI  
   
Schriftlezing Genesis 2: 1-3 en vers 7 vertaling NBV 
Lied: 146c : 1  en 4        Alles wat adem heeft love de Here 
 
Schriftlezing; Handelingen 17:22- 28 vertaling NBV 
Zingen; Lied 825: 1, 5 en 8     De wereld is van Hem vervuld 
 
Overdenking  
Luisterlied: Adem https://www.youtube.com/watch?v=PULiBYYshB0    
 
Gebeden, persoonlijk stil gebed en samen het onze Vader 
Slotlied: Psalm 150       Loof God, loof Hem overal  
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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(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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