
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  15 mei 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Hilde Graafland 
Kind van dienst:    Jorrit Sipma 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Alie van der Kooi 
Organist:      Melchert v/d Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte Jeugdwerk(JOP) 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Yme Dijkstra  en Debora de Vries 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Dhr. Jouke de Vries, 
Holwerterdyk 23 
 
ZIEKEN:  
 
BEVESTIGINGSDIENST 
Vandaag worden als ambtsdrager bevestigd: 
- Sonja de Vries-Snip als jeugdouderling 
- Hessel Keegstra en Afke Keegstra-Pot als wijkouderling 
- Petra de Bruijn-Holtsema als diaken 
Aftredende ambtsdragers zijn: 
- Henk Boltjes, diaken 
- Akke Dijkstra-Westra, diaken 
- Bert Folbert, ouderling-voorzitter 
- Theo van der Wal, jeugdouderling 
- Minke van der Wal-Schoorstra, wijkouderling 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 22 mei 2022.  
- hebben we als voorganger: Marianne Folbert 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: Het is zo wonderlijk 
-https://www.youtube.com/watch?v=1OLuLMpUwhA&list=PL665EF657A0680562&index=24 
 
AGENDA:  
19 mei  diaconievergadering 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken in het dorpshuis. U kunt de nieuwe ambtsdragers feliciteren 

en Gods zegen toewensen en de aftredende ambtsdragers bedanken voor hun werkzaamheden. Wij nodigen 

u hierbij van harte uit.  

https://www.youtube.com/watch?v=1OLuLMpUwhA&list=PL665EF657A0680562&index=24


 

 
 
LITURGIE:  
 
Welkom 
Intochtslied: Psalm 24: 1, 2 
Stil gebed, votum en groet 
Klein Gloria 
Gebed 
Lied: Tuskentiden 1 (De freugde liedt ús nei dit hûs) 
Kindermoment: Iedereen is anders 

https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk&list=PL665EF657A0680562&index=13 

Schriftlezingen: Exodus 3: 13-15, Matteüs 1: 18-21, Matteüs 6: 9-13 
Lied: Gezang 48: 1, 2 (Oude Liedboek: O onze Vader, trouwe Heer) 
Verkondiging: Uw Naam worde geheiligd 
Lied: Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam) 
  
Afscheid van Minke van der Wal, Bert Folbert, Theo van der Wal, Akke Dijkstra en Henk Boltjes als ambtsdragers 
van onze gemeente. 
Geliefde zusters en broeders, 
wij laten u gaan en zeggen u dank 
voor de overtuiging, de inzet en de liefde 
waarmee u uw dienst in Christus’ kerk in Ternaard hebt vervuld. 
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt of met de bediening, 
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: 
  
Lied: NLB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
  
Bevestiging van Petra de Bruijn, Aafke en Hessel Keegstra en Sonja de Vries als ambtsdragers in onze gemeente 
Onderwijzing 
De apostel Paulus schrijft: 
‘Er is verscheidenheid in genadegaven, 
maar het is dezelfde Geest; 
er is verscheidenheid in bedieningen, 
maar het is dezelfde Heer; 
en er is verscheidenheid in werkingen, 
maar het is dezelfde God 
die alles in allen werkt’. 
En de apostel Petrus zegt: 
‘Dient elkander, 
een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft, 
als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods’. 
  
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus 
mensen geroepen tot het ambt 
van ouderling en diaken, 
om samen met de predikanten en andere werkers 
als raad der kerk, 
om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen 
bij de heilsgeheimen te bewaren. 

https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk&list=PL665EF657A0680562&index=13


 

Voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. 
  
En u, zusters en broeder, 
die nu gereed staat 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. 
  
Geliefde zuster, 
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? 
  
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 
  
Geliefde zusters en broeder, 
U die al eerder bevestigd bent in deze gemeente als ouderling en als diaken: 
Eenmaal hebt u daarbij uitgesproken 
dat u de Heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het geloof 
en u 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? 
  
Zegen 
Lied: NLB 415 (Zegen hen Algoede – gewijzigde tekst) 
  
Gemeente gaat staan 
Vraag aan de gemeente: 
Gemeente, nu deze zusters en broeder bevestigd zijn in het ambt 
vraag ik u: 
Belooft u hen te aanvaarden, 
hen te omringen met uw medeleven, 
hen te dragen in uw gebeden 
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 
Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord? 
Ja, van harte. 
  
Dankgebed en voorbeden 
Collecten 
Slotlied: NLB 425 (Vervuld van uw zegen) 
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 
(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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