
 

 
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  16 januari 2022 – Let op: digitale dienst! 
 
09.30 uur Grutte Tsjerke  (viering Heilig Avondmaal,  

zie ook onder Andere Mededelingen) 
Voorganger:     Da. Hilde Graafland 
Lector:       Helma Sjamaar 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat 
Presentatie gemaakt:   Chris v.d. Veen 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Debora de Vries 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en bemoediging naar mevr. T. van Sleen- de Jong , 
Herweijstrjitte 4. 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
12 januari Mevr. F. ten Klooster-de Jong W. v. Peijmastrj.18 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 23 januari 2022 (digitaal):  
- hebben we als gastvoorganger Ds. A. Bouman 
- is er geen kinderkerk 
- zingen we als kinderlied: Kleuren, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=H0s6uHPBLv0&list=PLer5P7ds6sDjMop70YVWxDEWBMgSbklXR 
 
AGENDA:  
17 januari   19.30 uur kerkenraadsvergadering via Teams 
19 januari  inleveren kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 
23 januari  om 19.00 uur gebedshalfuur in de Grutte Tsjerke 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Week van gebed 
De week van gebed gaat niet door! Er is iedere avond een digitaal aanbod, dit staat op de site vermeld: 
www.pkn-ternaard.nl. De afsluiting is wel fysiek, dit is tijdens het gebedshalfuur op 23 januari om 19.00 uur in 
de Grutte Tsjerke. 
 
Heilig Avondmaal 
U bent hartelijk uitgenodigd om het Heilig Avondmaal thuis mee te vieren. Zet u dan voor de dienst een stukje 
brood en een glaasje wijn (sap, water) klaar. Zo kunnen we in de dienst op hetzelfde moment doen, wat de Heer 
ons heeft opgedragen: in brood en wijn Hem te gedenken totdat Hij komt! 
 
De dienst van 23 januari wordt ook digitaal gehouden 
Wij zullen volgende week, na het volgen van de persconferentie, besluiten hoe de diensten vanaf 30 januari 
kunnen worden gehouden. U ontvangt hierover dan bericht. De dienst van 23 januari wordt in ieder geval nog 
digitaal gehouden. 
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LITURGIE voor 16 januari 2022, viering Heilig Avondmaal 
 
Intochtslied: U geeft rust (door alles heen) https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Dienst van het Woord 
Gebed om verlichting met Gods Heilige Geest  
Schriftlezing: Lukas 6: 27 - 38  
Lied: Als alles duister is  https://www.youtube.com/watch?v=f1oD3NiluPc 
Verkondiging:  Gods grote barmhartigheid 
Lied: Vernieuw Gij mij  https://www.youtube.com/watch?v=HgAXQWaBsM8 
 
Dienst van de Tafel (Uit: Dienstboek, een proeve, nr.14) 
 
Onze Vader… 
 
Lied: Zoals ik ben  https://www.youtube.com/watch?v=K9uhYyF7lus 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
Uitdeling en viering 
Dankgebed en voorbeden 
Slotlied: Machtig God, sterke rots  https://www.youtube.com/watch?v=yzfOzZv7R68 
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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