
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  16 oktober 2022   Afscheid Marianne Folbert-van der Heijden 

 
10.00 uur      Grutte Tsjerke               
Voorganger:     mevr. Marianne Folbert-van der Heijden en da. Hilde Graafland 
Kind van dienst:    Dirkjan Kalma 
Kindernevendienst:   Groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen  
Bediening presentatie: Yme Dijkstra en 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
 
We nemen vandaag afscheid van de ouderenpastor Marianne Folbert. Ruim 10 jaar heeft ze in onze gemeente 
de pastorale zorg voor de oudere gemeenteleden (75+) uitgeoefend. 
Daarnaast deed ze ook het nodige voor de hele gemeente en nam ze in de vakaturetijden veel taken over. Ze 
mag vanaf 1 november van haar pensioen genieten. 
Wij willen haar in deze dienst en bij het koffiedrinken in het Dorpshuis hartelijk bedanken. 
 
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten naar Bert en Marianne Folbert-van der Heijden. In 
verband met het afscheid van onze ouderenpastor willen we haar hierbij namens de gemeente bedanken 
voor haar werkzaamheden. 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
20 oktober wordt dhr. Lieuwe Wiersma 80 jaar, Herweijstrjitte 46 
23 oktober jarig mevr. A. Keegstra-Siedsma, Skûle, Stasjonswei 12, 9123 JZ  Metslawier, kamer 206     
 
ZIEKEN:  
Mw. S.G. Tienstra-de Groot (Hantumerwei 15) heeft een operatie ondergaan in het UMCG en is afgelopen 
vrijdag weer thuisgekomen. We wensen haar een goed herstel toe. 
Mw. Renske de Beer-Monsma (Gysbert Japilstrjitte 37) is alweer geruime tijd opgenomen in Van Andel 
Ouderenpsychiatrie, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. Laten we haar niet vergeten! 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 23 oktober 2022:  
- hebben we als gastvoorganger: ds. C. Cluistra 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: Kom aan Boord          https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg 
 
AGENDA:  
-19 okt. 19.45 uur Groeigroep Leef je geloof ? bij fam. Goodijk  
-20 okt. Vanaf 9.30 uur Buurtbakje in Het Groene Hart 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Gespreksgroep: Als kinderen andere wegen gaan.  
Een mooi en praktisch boek van Margriet van der Kooi en Wim ter Horst over de vragen, onmacht en verdriet 
van (groot)ouders, die hun kinderen andere wegen zien gaan dan zij gewenst hadden. Een onderwerp dat 
velen van ons na aan het hart ligt! Wilt u nog meedoen, meldt u zich dan deze week bij da. Graafland. De 
eerste avond zal op 8 november gehouden worden. (Tel. 347660, mail: h.graafland1@kpnplanet.nl, of 
whatsapp 06-33705811)   
 

mailto:h.graafland1@kpnplanet.nl


 

 
LITURGIE:  
 
Orgelspel voor de dienst 

Aanvangswoord 

Intochtslied: 971: 1 en 2   Zing een nieuw lied voor God de Here 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Klein Gloria    

Gebed   

Zingen:  Psalm 139: 1, 2 en 7  

Leefregel: 1 Petr. 2: 1-6  BGT 

Zingen: 835: 1 en 4   Jezus ga ons voor 

Kindermoment na het lied gaan zij naar de nevendienst 

Lied : kinderlied: De Here zegent jou       https://www.youtube.com/watch?v=C3E8ofw8bow 

 

Lezen: Jozua 4.1-7  NBV 

Lezen: LUCAS 24: 13-27  NBV  

Zingen: 800: 1 en 4  Wat zou ik zonder U geweest zijn 

Verkondiging   

Luisterlied; You Raise Me Up | BYU Vocal Point (Josh Groban A Cappella Cover) - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=rcLl0A-lXIc 

 

De kinderen komen terug 

Da. Hilde Graafland neemt de dienst over 

Dank en voorbede en , persoonlijk stil gebed en afsluitend gezamenlijk Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: ELB 351 Machtig God sterke rots  

Zegen 

Ontmoeting en koffiedrinken in het dorpshuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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