
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  17 mei 2020 
 
09.30 uur        Grutte Tsjerke   
Voorganger:       past. M. Folbert 
Lector:         M. v.d. Wal 
Dienstdoende ambtsdragers P Vriendelijk (diaken) en M. v.d. Wal (ouderling) 
Presentatie gemaakt:     O. Bouma 
Bediening presentatie:   Peter Christiaan en Chris Veenstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan voor Ternaard naar Jan Terpstra, Herweijstrjitte 35,  hij werd op 8 mei 75 jaar 
Voor Holwerd gaan de bloemen als groet en bemoediging naar de fam. D Wassenaar-Ketelapper, Prof. 
Holwardastrjitte. 
 
HEMELVAART, donderdag 21 mei: 
- hebben we als voorganger da. H. Graafland. Er wordt een Hemelvaartseditie van het Meidielingsblêd 
gemaakt, met daarin de liturgie voor deze dienst.  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 24 mei 2020: 
- hebben we als gastvoorganger zr. A. Hoekstra. 
 
AGENDA: 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Welk lied of welke tekst heeft jou bemoedigd in de afgelopen tijd? Wil je dit met de gemeente delen in de 
Pinksterdienst op 31 mei 2020? Geef het dan door aan Marianne Folbert d.m.v. een briefje in de brievenbus, 
bellen of mailen. Herweijstrjitte 51 , tel. 571819, mariannefolbert@hotmail.com 
 
Voor de komende periode (tot en met mei) is er een aangepast rooster gemaakt. Net zoals de afgelopen 
weken gaat een van onze eigen voorgangers c.q. kerkelijk werkers voor. Een ambtsdrager van Holwerd en 
één van Ternaard staan ingeroosterd. De dienst wordt op een eerder tijdstip opgenomen. Voor de zondag is 
dat op de zaterdag eraan voorafgaand om 16.00 uur. In Ternaard worden dan ook de bloemen bezorgd door 
de dienstdoende ambtsdrager. 
 
Omdat het aantal kijkers ’s zondags heel vaak de limiet overschrijdt is het lastig om de dienst direct via beeld 
te volgen. Een oplossing hiervoor is om eerst de uitzending op te slaan. Dan lukt het beter om de uitzending 
ook daadwerkelijk te volgen. Ook kunt u natuurlijk de uitzending via geluid volgen, of op een later tijdstip via 
beeld. 
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LITURGIE: 17 mei 2020 6e zondag van Pasen 
 
Aanvangswoord 
 
Intochtslied:  Psalm 63 onder Uw vleugels door Mannengroep Espressione 
https://www.youtube.com/watch?v=ipgQ74EVFUc  
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Gebed   
 
Kindermoment: knoop in je zakdoek 
Kinderlied:  als je bidt zal Hij je geven:  https://www.youtube.com/watch?v=42vf7cLxbsA  
 
Lezen: Jesaja 41: 17-20 
 
Muziek: Christiaan Verwoerd en Erica  de With Als iemand dorst heeft  
afkomstig van de CD 'U Alleen' : https://www.youtube.com/watch?v=PPa33jKITO4 
 
Lezen: Johannes 16: 16-24 
 
Opwekking 599 - Kom tot de Vader: https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc  
 
Verkondiging 
 
Sela: Een toekomst vol van hoop:  https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20  
 
Dank en voorbede 
 
Slotlied:  Nederland zingt Vreugde, vreugde, louter vreugde: 
https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ  
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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