
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  17 oktober 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds. C. Cluistra  
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   Groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Gerda Boersma 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Wereldvoedseldag. Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Elly de Vries, Albertus 
Nautastrjitte 2. 
 
ZIEKEN:  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
23 OKTOBER  Mevr. Keegstra- Siedsma, de Skûle kamer 2.06, Stasjonswei 12, 9123 JZ Metslawier  

 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 24 oktober 2021  
- hebben we als gastvoorganger mevr. M. Folbert-v.d. Heijden 

- is er koffiedrinken na de dienst 
- 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:   
20 oktober  Diaconievergadering 

21 oktober 19.30 uur Moderamen in De Iepen Ark 

24 oktober 19:00 u. Gebeds(heal)oere (Grutte Tsjerke) 

 

 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Collecteren 
Het digitaal collecteren d.m.v. QR-codes is verleden tijd. Bezoekers van de kerkdienst kunnen hun giften kwijt 
in de collecteschalen die bij het uitgaan in de hal van de kerk staan. 
Komt u nog niet naar de dienst in de kerk en maakt u het bedrag liever over via de bank? 
Dat kan door uw bijdrage over te maken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 
Wanneer u duidelijk vermeldt waar uw gift voor bedoeld is (bv Diaconie of College), dan zorgt de 
penningmeester van de diaconie dat het geld op de juiste plek terechtkomt. 
Hartelijk dank voor uw gift! 
  



 

 
 
LITURGIE:  
Orgelspel 
Woord van welkom 
Zingen: Psalm 116 : 1 en 4 
  
Stil gebed / Votum en groet 
Klein Gloria (= Lied 195) 
Wegwijzing: Romeinen 12 : 12-15 
  
Zingen: Lied 287 : 1  en 5 Rond het licht dat leven doet 
  
Gebed 
  
Kindermoment met kinderlied: 'De Here zegent jou' https://www.youtube.com/watch?v=S77mZCnFTeA 
  
Schriftlezing ( door lector, NBV-vertaling ) Prediker 7: 1- 6 
  
Zingen: Psalm 39: 3 en 4 
  
Schriftlezing ( door lector, NBV-vertaling )  Lukas 6:20-25 
  
TEKSTLEZING: Prediker 7 : 2-3  NBG-vertaling 
2 Het is beter te gaan naar een huis van rouw dan te gaan naar een huis van feestgelag; want dat is het einde 
van ieder mens en de levende neme het ter harte. 3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is 
het met het hart goed gesteld. 
  
Luisterlied: 'Een Bergrede' van Matthijn Buwalda, zie https://www.youtube.com/watch?v=d-AsirRZttI 
  
  
Preek   'Verdriet is beter dan lachen!!??' 
  
Zingen: ELB 213 Ik wil jou van harte dienen (= Opw. 378) 
  
Gebeden 
Slotlied: Lied 902 : 1  en 6 Is God de Heer maar voor mij 
  
Zegen (Amen gezongen door gemeente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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