
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  18 oktober 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Da. H. Graafland 
Kind van dienst:    Mirjam vd Wal 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8. De kinderen beginnen in de kerk 
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      Joop de Jong 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Wereldvoedseldag. Kerk in Actie (werelddiaconaat) 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Peter C. Veenstra en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Klaas Durk en Sonja de 
Vries- Snip, Coert Lambertusstrjitte 15 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 25 oktober 2020  
- hebben we als gastvoorganger Ds. D. Schreurs  
- is er kindernevendienst voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied:  Ik ben 
          https://www.youtube.com/watch?v=SqxovqrExx4 
 
 
AGENDA:  
- Vanavond, om 20.00 uur is er katechese voor de 18+ in de Iepen Ark. 
- 19 okt. Moderamenvergadering 20 u. 
- 25 okt. Gebeds(heal)oere yn `e Grutte Tsjerke 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Wijziging kosterschap Lytse Tsjerke: 
Vanaf 1 oktober nemen Arjen en Anna Kalma het kosterschap over van Bote en Geertje Schoorstra van de 
Lytse Tsjerke. Dit houdt in dat u voor gebruik van het gebouw contact kunt opnemen met Arjen en Anna.  
Telefoonnummers waarop zij bereikbaar zijn: 0519-221916 of 06-10507671. 
 

 

Door het toenemende aantal besmettingen heeft de overheid de kerken het dringende advies gegeven om 
het aantal personen dat fysiek tijdens de dienst aanwezig is te beperken tot 30 personen. Personen die aan de 
dienst meewerken, dit zijn de dienstdoende ambtsdragers, voorganger, koster, organist, personen die de 
presentatie verzorgen, de lector en de leiding van de kinderkerk, zijn hier niet bij inbegrepen. De kinderen tot 
13 jaar zijn hier ook niet bij inbegrepen. 
 
Wij kiezen ervoor om de diensten, zij het met minder mensen, toch door te laten gaan. Het betekent dat wij 
gaan werken met een aanmeldingssysteem. Op de site van www.pkn-ternaard.nl komt een 
aanmeldingssysteem. Het verzoek is daarom om je hier aan te melden. Lukt dit niet dan kun je je bij de scriba 
aanmelden. Dit kan tot zaterdag 12.00 uur.  Als er zich meer dan 30 personen aanmelden, dan kom je zonder 
tegenbericht op de lijst voor volgende week te staan. Per mail: scriba@pkn-ternaard.nl of telefonisch 0519-
571019. 
 

mailto:scriba@pkn-ternaard.nl


 

 
LITURGIE:  
 
Lied: Psalm 27: 1, 7  https://www.youtube.com/watch?v=XqJjQT9U244 
Stil gebed, votum en groet 
Samen zeggen: Klein Gloria 
Kinderen 
Kinderlied: Zoals klei in de hand van de pottenbakker  https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk 
  
Gebed van verootmoediging 
Lied: Heit, wy bûge fol fan skamte  (Lieten fan leauwe en langstme 38) 
Woord van genade 
Lied: De kracht van uw liefde  https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezingen: Psalm 27 en Johannes 16: 28-33 
God moves in a mysterious way (Graham Kendrick)  https://www.youtube.com/watch?v=F5-DQmhKPY4 (Kijk 
voor het Nederlands NLB 943: 1-5) 
Verkondiging: Goede moed! 
Lied: Ik bou op Jo, myn Skyld en myn Beskermer (Lieten fan leauwe en langstme 139) 
Dankgebed en voorbeden 
Slotlied: Wat de toekomst brengen moge  https://www.youtube.com/watch?v=lF0AJat_69A 
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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