
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  15 januari 2023 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. A. Bouman,  Leeuwarden 
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Alie van der Kooi 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Ondersteuning Gemeenten 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en David de Vries 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Griet Riemersma, Albertus 
Nautastrjitte 15 
 
ZIEKEN:  
We denken aan Ruurdtje de Graaf, die weer thuis is uit het ziekenhuis, maar veel pijn heeft. 

Aan Gerda Boersma, die allerlei onderzoeken ondergaat, maar ook in december een kleinkind heeft gekregen, dat 

met 24 weken geboren is. We denken ook aan de andere zieken in ons dorp en in onze gemeente. 

Ook denken we aan de familie van Tjeerd Visser, die deze week overleden is. 

 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 22 januari 2023 Heilig Avondmaal (lopend):  
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland  
- is er kinderkerk van groep 1-4 en groep 5-8 
 
AGENDA:  
15-22 januari: Week van gebed voor eenheid in Grutte Tsjerke (iedere avond van 19.00 uur tot 19.30 uur) 
16 januari: Speciale gebedsavond,  “Wachten op God” met muziek en gebed God zoeken, inloop 19.30 uur, 
van 20.00 uur tot 21.30 uur 
18 januari: kerkenraadsvergadering om 19.45 uur in De Iepen Ark 
19 januari: vanaf 9.30 uur buurtbakje in het Groene Hart 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Heilig Avondmaal 
Volgende week zondag, 22 januari, hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. 
We willen in de preek aandacht schenken aan wat de Bijbel ons vertelt over het Avondmaal. Wat betekenen 
brood en wijn? Wat ‘gedenken’ wij precies? Waarom vieren we het in de kerk? Op deze wijze vieren we het 
Avondmaal dus heel bewust. Ook de kinderen uit de kinderkerk zijn erbij. 
In de weken daarna gaan we in de wijkhuisbezoeken het gesprek erover voeren. Wat betekent het 
Avondmaal voor mij persoonlijk? 
En op de gemeenteavond op 8 maart komt het onderwerp nog een keer terug. Dan zal het gaan over de 
vraag of belijdenis doen een voorwaarde blijft voordat iemand aan het Avondmaal mag gaan, of dat zijn/haar 
geloof in God en verlangen om aan te gaan voldoende is. 
Welkom dus, volgende week in de Avondmaalsdienst, op het wijkhuisbezoek, en op 8 maart! 
We hopen samen goede gesprekken te hebben en rijker te worden in onze beleving van Gods grote gave in 
het Heilig Avondmaal.   
 

 



 

Wijkhuisbezoeken 
Hebt u nog geen uitnodiging voor het wijkhuisbezoek gehad? Geef het even door aan de ouderling, dan 
zorgen we ervoor. 
De data zijn:  
25 januari voor wijk 4 (ouderlingen Chris en Tiny van der Veen) 
1 februari voor wijk 2 (ouderlingen Eelke en Janneke Goodijk) 
7 februari voor wijk 5 (ouderlingen Tjisse en Renate van der Wal) 
14 februari voor wijk 1 (ouderlingen Hessel en Aafke Keegstra) 
16 februari voor wijk 3 (ouderling Trienke van den Berg) 
  



 

 

 
 
LITURGIE:  
Welkom 
Zingen Lied 149:3 
Stil gebed 
"Onze hulp..." 
Groet 
Zingen Lied 218:1 
Zingen klein Gloria (hierna zitten allen) 
 Voorbereidingsgebed 
Kyrië-gebed 
Glorialied: Lied 305:1,2,3 
Dienst van het Woord 
Gebed 
Kindermoment 
Zingen Lied 415:1, waarna de ki. naar de KND gaan 
Korte inleiding 
Schriftlezing Jesaja 62:1-5 (NBV21) 
Zingen Lied 910:1 
Schriftlezing Johannes 1:29-34; 2:1-11 (NBV21) 
Zingen Lied 525:1,2,3,4,5 
Preek 
Meditatief orgelspel 
Zingen Lied 526:3,4 
Belijden: Filip.2:5-11 
Zingen Lied 412:4 
Gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
En het “Onze Vader…”in het Frysk 
Inzameling van de gaven 
Aankondiging Week van gebed: https://fb.watch/hSFsJ2oqTU/ 
Slotlied Lied 416:1,2,3,4 
Zegen 
Gem.: Amen, amen, amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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