
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  19 april 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:       sr. A. Hoekstra 
Lector:         J. Goodijk       
Dienstdoende ambtsdragers B. Folbert en J. Vellema   
Presentatie gemaakt:     O. Bouma  
Bediening presentatie:   Peter Christiaan en Chris Veenstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Jennie en fam. Posthumus, 
Wjuk 2  

De bloemen van Holwerd gaan als groet en bemoediging naar zr. L Mellema, Waling Dijkstrastrjitte. Zr. 
Mellema mocht weer thuiskomen uit de Waad Wente. 

ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 26 april 2020  
- hebben we als voorganger  : Past. M. Folbert 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
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. De bloemen worden dan ook bezorgd door de dienstdoende 
ambtsdrager (tenminste van Ternaard). 
 
 

Berenjacht op Paaszondag 
Dank jullie wel voor de ingeleverde reacties en voor de foto’s die ik erbij kreeg! 
Leuk om te horen hoeveel beren jullie hebben gezien. 
Er zat één heel moeilijk te zien beertje bij, die sommigen van jullie wel hebben gezien, maar anderen niet. Op 
de foto kun je zien, welke ik bedoel. 
De goede uitslag is dus: 6 beren.  
Dat Froukje de Beer dienst had als diaken bleek bij sommigen tot discussie te leiden… Toch heeft niemand het 
aantal van 7 beren genoemd, ook al had ik dat wel goedgekeurd!  
Mvg. Da. Hilde Graafland  

 

Burgen yn Gods hân’ 

 

Mei drôfenis hawwe wy kundskip nommen fan 

it ferstjerren fan ús âld-foargonger 

 

dû. Gerrit Hoekstra 

 

Mei tankberens tinke wy werom oan ‘e perioade fan 1979 oant 1986  

doe’t hy de gemeente fan Ternaard tsjinne hat. 

Wy winske Ypkje en de bern 

treast fan Boppen ta. 

 

Prot. Gem. fan Ternaard 

 



 

 

 
 
 
 
 

  



 

 
 
LITURGIE:  
Aanhef  

 
Votum en Groet 

 
Herdenken 

https://www.youtube.com/watch?v=zS6VxuyN448  
 
Inleiding op de dienst 

 
Lied 45 A: 1, 2, 3 van Johannes de Heer. U zei de Glorie 

https://www.youtube.com/watch?v=rLsRPBWtLeQ  
 
Bidden 

 
Woord van bemoediging  
 
Medley 

https://www.youtube.com/watch?v=TjqlrOwvtnU  
 
Gebed bij het openen van de bijbel  
 
Momint foar de bern 
 
Lied: ‘Is je deur nog op slot’ 

 
Lezing : Johannes 20: 19 - 29 

 
Ik weet dat mijn verlosser leeft  
https://www.youtube.com/watch?v=YBFxVMWuSi0  
 
Overdenking 

 
Ik zie een poort wijd open staan 

https://www.youtube.com/watch?v=rbLjSrAN_IE  
 
Danken en bidden 

 
Slotlied Lied 416 : 1, 2, 3, 4. uit het nieuwe liedboek 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=iI5U8h47aTo  
 
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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