
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  19 juli 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     dhr. L. van de Ven 
Lector:       Bert Folbert 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Debora en David de Vries 
          
BLOEMENGROET:  Gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar fam.  Dijkstra - Westra Van 
Harinxmastraat 26  
 
ZIEKEN:  
Zr. Renske de Beer, Gysbert Japiksstrjitte 37, verblijft in Van Andel ouderenpsychiatrie, Locatie Nij Smellinghe, 
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 26 juli 2020:  
- hebben we als gastvoorganger ds. Bert van der Togt 
- is er geen kinderkerk 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Zingen in de kerk 
We mogen weer gaan zingen in onze kerkdiensten in Ternaard, maar wel met mate! 
Dat is de uitkomst van de berekening, die we hebben gemaakt naar aanleiding van een rekenmodel van de 
PKN. Volgens deze berekening kunnen wij in ons kerkgebouw met een bezetting van maximaal 70 mensen 15 
minuten ‘veilig’ zingen. Dan praten we over 3 lange liederen (met meerdere coupletten) of 4 korte liederen. 
We hebben besloten dat we dat zo gaan doen. We vragen de voorgangers om een liturgie te houden met 3 of 
4 liederen om te zingen en enkele liederen die via de Videobeelden worden vertoond en waarbij we kunnen 
mee neuriën. Zo hopen we onze diensten veilig en verantwoord te kunnen houden. We zijn erg blij, dat het 
weer mogelijk is. Door te zingen geven we immers ‘stem’ aan ons geloof en aan onze dankbaarheid.  
We stoppen overigens wel met de liederen buiten. Die waren bedoeld om het niet-mogen-zingen nog een 
beetje goed te maken, maar dat is nu niet meer nodig. We danken de blazers van Euphonia voor hun 
bereidwilligheid. 
 
 
Kom jij het videoteam versterken? 
Het videoteam van de PKN-kerk in Ternaard vraagt jongelui of wat ouderen om het team te komen versterken 
bij het maken van presentaties voor de kerkdiensten op zondagmorgen. 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat eens in de ± 6 weken een presentatie maken, met behulp van een speciaal programma, voor de 
kerkdienst op zondagmorgen. Een andere groep verzorgt dan de uitzending om 09:30 uur en is wereldwijd te 
volgen op Kerkomroep.nl. 
Alles wat in de presentatie moet komen te staan, wordt aangeleverd door de dominee en een vaste 
medewerker. Het te maken programma krijg je meestal woensdag in je mail. Je wordt grondig voorbereid op 
je taak door Chris Veenstra en/of Peter Christiaan Veenstra. 
 
Ja leuk! Ik kom het team versterken! 
Lijkt het jou leuk om het videoteam te versterken? Dan kun je je aanmelden via de mail of persoonlijk bij Oane 
Talsma, tel.0519346460, mailadres: ap.talsma@planet.nl. 

https://uitzending.pkn-ternaard.nl/
mailto:ap.talsma@planet.nl


 

 

Liturgie:  

Welkom en mededelingen 

Zingen: Aanvangslied: Psalm 139 Heer die mij ziet zoals ik ben, couplet 1, 2 en 3 

Stil gebed 

Bemoediging 

Groet 

Klein Gloria (gezamenlijk uitspreken tekst op scherm)  

Gebed 

Woord voor de week: Zacharia 4 :6b 

Lied 605: gespeeld door de organist, wordt niet gezongen 

Lezingen: 

1e Joël 1 : 1-3 en 12-13 

Zingen: Lied 906 God is tegenwoordig; couplet 1 en 3 

2e Matteus 11 : 25-30 

Zingen: Lied 906 God is tegenwoordig; couplet 7  

Verkondiging: Kom naar mij. 

Ik zal er zijn (niet meezingen maar luisteren) https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 

Voorbeden 

Zingen slotlied:  Lied 909 Wat God doet dat is welgedaan; 1 en 2  

Heenzending en Zegen 

Gemeente 3x gezongen Amen 

 
 
 
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). 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
mailto:j_de_beer@hetnet.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/

