
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  16 augustus 2020 
 
De Dienst van zondag 16 augustus 2020 vervalt 
Gelet op de zich snel ontwikkelende situatie rond corona in ons dorp is besloten de openluchtkerkdienst op 
het voetbalveld te laten vervallen. Dat betekent dat er zondag 16 augustus geen kerkdienst is. Daarmee 
sluiten we ons aan bij wat de andere verenigingen hebben besloten en de gevoelens van ongerustheid die bij 
velen in ons dorp leven.  We mogen ons met onze zorgen in gebed tot onze Heer en Heiland wenden en 
vragen om Zijn hulp in deze moeilijke tijden. 
 
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan ter bemoediging en als blijk van medeleven naar Wouter van der Heide,  
De Streng 8 en worden bezorgd door Oane en Pytsje Talsma.  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 23 augustus 2020:  
- hebben we als gastvoorganger ds. Geert van Wieren  
- is er weer kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8 
- het kinderlied is nog niet bekend 
 
AGENDA:  
 Het avondmaal van 30 augustus is verplaatst naar 6 september 2020. 

 

ANDERE MEDEDELINGEN:  
Het videoteam van de PKN-kerk in Ternaard vraagt jongelui of wat ouderen om het team te komen versterken 
bij het maken van presentaties voor de kerkdiensten op zondagmorgen. 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat eens in de ± 6 weken een presentatie maken, met behulp van een speciaal programma, voor de 
kerkdienst op zondagmorgen. Een andere groep verzorgt dan de uitzending om 09:30 uur en is wereldwijd te 
volgen op Kerkomroep.nl. 
Alles wat in de presentatie moet komen te staan, wordt aangeleverd door de dominee en een vaste 
medewerker. Het te maken programma krijg je meestal woensdag in je mail. Je wordt grondig voorbereid op 
je taak door Chris Veenstra en/of Peter Christiaan Veenstra. 
 
Ja leuk! Ik kom het team versterken! 
Lijkt het jou leuk om het videoteam te versterken? Dan kun je je aanmelden via de mail of persoonlijk bij Oane 
Talsma, tel.0519346460, mailadres: ap.talsma@planet.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.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 doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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