
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  16 februari 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds. J.G. Arensman 
Kind van dienst:    Jacob de Vries 
Kindernevendienst:   er is kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Froukje de Beer 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte Missionair 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra en Gerrit Sipma 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. K. de Graaf- Peeringa, de 
Skûle , Stasjonswei 12, k. 121, Metslawier. Zij werd op 10 februari 90 jaar.  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 23 februari 2020  

 hebben we als gastvoorganger ds. J. de Gier 

 is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  

 zingen we als kinderlied: ‘Volg het spoor’, Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=BsOrfzQji3c&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=42- 

 
AGENDA:  

 zondag 23 februari: Sing In, Gereformeerde Kerk Lioessens, 16.00 uur. Zie flyer. 

 maandag 24 februari: Inspiratieavond ‘Groeien in Geloof’. Inloop met koffie en thee om 19:30 uur. 

 woensdag 11 maart: Kinderbiddag. Lytse Tjerke, 18.30 uur tot 19.00 uur. Zie flyer. 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  

 Marianne Folbert- van der Heijden is wegens een studiereis naar Rwanda afwezig t/m 22 februari. 
 

 Mededeling van de kerkenraad:  
1. Vacature diaken  

Met dankbaarheid maakt de kerkenraad bekend dat in de vacature van Arjen Kalma als diaken is voorzien.  
Dhr. O. Bouma, Holwerterdyk 26 heeft zich bereid verklaard dit ambt op zich te willen nemen.  
De bevestiging zal naar verwachting 17 mei a.s. plaatsvinden. 
Naar een scriba wordt nog gezocht. 

  

2. Intrededienst da. H.B. Graafland   
De intrede en bevestigingsdienst van da. H.B. Graafland zal in Ternaard plaatsvinden op zondag 29 maart 
2020 om 14.00 uur in de Grutte Tsjerke. Ds. A. Elverdink heeft zich bereid verklaard zijn medewerking aan 
deze dienst te verlenen. Een soortgelijke dienst zal die dag om 09.30 uur te Holwerd plaatsvinden. Aan die 
dienst verleent ds. H.F. de Vries zijn medewerking. 
 

 Oproep Lydia Slagman 
Hallo  lieve mensen,  
Mijn naam is Lydia Slagman en ik ben 17 jaar, en in Mei word ik 18. Ik doe de opleiding MBO-
verpleegkundige op Friese poort in Drachten. Mijn grootste hobby is gitaarspelen, dit doe ik vaak in de 
kerk. Ook  hou ik van creatief bezig te zijn. Op de datum 08-02-2020 ben ik gedoopt hierdoor voel ik me 
helemaal klaar om God’s licht te laten zien in deze wereld. Om dit te kunnen doen heb ik gekozen om met 
operatie mobilisatie [OM] op reis te gaan. Op de 3 juli 2020 word ik verwacht in de Saron’s valley in 

https://www.youtube.com/watch?v=BsOrfzQji3c&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=42


 

Noorwegen. Hier mag ik actief zijn als evangeliste bij diverse leeftijd groepen, en mag ik tevens diverse 
taken uitvoeren in de algehele organisatie.  
Ik wil graag mensen vertellen over het geloof in Jezus christus, en hoop hen te inspireren om een keuze ta 

maken voor onze God  DE God van de Bijbel. Dit mag ik doen d.m.v 
kinderwerk, muziek en door individuele gesprekken. Op deze manier 
wil ik vooral de blijdschap en liefde die de Heere God geeft delen 
met de mensen en kinderen om mij heen. 
 
Omdat ik nog student ben, zoek ik sponsoren die mij willen 
ondersteunen bij deze belangrijke  onderneming. 
Ik zou diverse werkzaamheden kunnen uitvoeren zoals, babysitten, 
schoonmaak en tuinwerkzaamheden doen.Tevens verkoop ik tulpen 
welke u bij mij kunt bestellen deze kan ik eventueel bij u thuis of  
gewoon na de kerkdienst bezorgen. De kosten van de tulpen zijn: 1 
bos voor 3 euro en 2 bossen voor 5 euro. 
Ik hoop dat u mij wilt ondersteunen bij deze reis. Voor vragen; 
itslydiaslagman@gmail.com.  

Groetjes Lydia  
 
Mijn bankrekeningnummer ; 
NL 17 ABNA 0481 8913 07 
O.v.v OM Noorwegen 2020 
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LITURGIE:  
zondag 16 februari 2020 om 9.30 uur     
 
Inleidend orgelspel 
Welkom        
Zingen: Aanvangslied:  Psalm 108 : 1 en 2 , Mijn hart is, Heer, in U gerust.. 
Stil gebed - Onze hulp - Groet  -  gevolgd door:  Klein Gloria  (Ere zij de Vader…) 
Woorden van verootmoediging  
Zingen:  Lied 834 : 1, 2 en 3, Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!.. 
Gebed bij de opening van het Woord 
Zingen: Kinderlied Kleuren, kleuren, allemaal kleuren via  YouTube. Hierna gaan de kinderen naar de 
nevendienst. 
Schriftlezing:  Johannes 8 : 1 t/m 11  ( Nieuwe BijbelVertaling)  
Zingen:  Psalm 139 : 1, 2 en 14, HEER, die mij ziet zoals ik ben.. 
Verkondiging   
Zingen: Antwoordlied:  Lied 908 : 2, 5 en 6, Ik heb U lief, o mijn beminde .. 
Wij belijden ons geloof 
Zingen:  Gezang 487 : 1  (uit: Liedboek voor de kerken), De Heer heeft mij gezien .. 
Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Slotlied:  Lied 315 : 1 en 2, Heb dank, o God van alle leven..  
Uitzending en Zegen,  (Gem.:  Amen. )   
Uitleidend orgelspel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Kind€®ßiddag 

 

 
 

 

Wanneer Woensdag 11 maart 2020 om 

18.30 uur tot 19.00 uur 

Voor wie Alle kinderen (samen met 

vader/moeder/opa/oma) 

Waar Lytse Tsjerke in Ternaard 

Onder leiding van Kinderkerk 

Met medewerking van Jullie!!!! 

Hoe Kom in je pyjama, samen met je 

knuffel 

 
 


