
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  19 juni 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. J.G. Arensman 
Kind van dienst:    Sybo Tijn Kalma 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Janneke Goodijk 
Organist:      Melchert van der Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Presentatie gemaakt:  Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Yme Dijkstra en Gerrit Sipma 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar mevr. A. Tilma-van den 
Berg, Van Harinxmastrjitte 13  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR 
23 juni  jarig Mevr. E. Sliep- van Gunst, Stasjonswei 12, k. 124, Metslawier 
26 juni jarig Mevr. S. Jongeling- de Boer, Nij Tjaarda 19, 9104 KA Damwâld 
 
GEBOREN 
- op 5 juni:  Ferre, zoon van Chris en Tiny van der Veen, Van Aylvastrjitte 9 
 
ZIEKEN:  
 Jan de Vries, Tsjerkestrjitte 7, is vrijdag opgenomen in MCL voor een knieoperatie. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 26 juni:  
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland 
- vieren we het Heilig Avondmaal 
- is er geen kinderkerk 
- is er om 19.00 uur gebeds(heal)oere in de Grutte Tsjerke 
- zingen we als kinderlied: zie de zon 

https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI 

 
 
AGENDA:  
-dinsdag 21 juni om 19.30 uur extra kerkenraadsvergadering in verband met werkbezoek classispredikant Wim 
Beekman, in de Iepen Ark 
- woensdag 22 juni om 19.30 uur moderamen, in de Iepen Ark 
-donderdag 23 juni ‘Buurtbakje’ vanaf 9.30 uur bij Janneke Boeijenga 
- dinsdag 28 juni extra gemeente-avond in verband met bezoek SAFT. Vragen voor het SAFT graag voor 21 juni 
doorgeven aan Willem van der Bent, mailadres wavdbent@gmail.com of de scriba. De gemeente-avond vindt 
plaats in de Grutte Tsjerke om 19.30 uur 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Twee oproepen m.b.t. 'Het Meidielingsblêd in het dorp' 
Vorige week is Theo van der Ploeg overleden. Als vrijwilliger bracht hij al jaren het Meidielingsblêd langs bij 
ongeveer 15 adressen in Ternaard. Theo wist precies waar hij moest zijn en er is dan ook geen recente lijst van 
de adressen waar hij het MB bracht. Daarom doen wij de volgende oproep: Kreeg u voorheen het MB elke 
week door de bus en sinds deze week niet meer, wilt u dan contact opnemen met Onno Bouma van de 
diaconie (0519-571380)? Dan kunnen wij uw adres op onze lijst plaatsen. 

https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI
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Verder willen wij aan u als gemeenteleden vragen; is er een vrijwilliger die de taak van het rondbrengen van 
het MB wil overnemen? Lijkt dit u wat, dan kunt u contact opnemen met Onno Bouma. 
Vriendelijke groet, de diaconie van de PKN Ternaard 

 

LITURGIE:  

Inleidend orgelspel  
 
 Welkom   
 
Intochtslied:  Psalm 87 : 1, 2, 3 en 4   (  = Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede.  … )    
 
 Stil gebed  -  Onze  hulp   -   Groet        gevolgd door zingen van:  Klein Gloria   !!!:   
 
 Moment voor de kinderen  

We zingen als kinderlied: diep diep als de zee 

https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo 
 
 
 Verootmoediging 
 
Zingen:  Lied 287 : 1, 2 en 5           (=Rond het licht dat leven doet ….…)  
 
 Gebed om de hulp van Gods Geest     
 
 Schriftlezing:  Jona 3 vers 1  t/m  10              Nieuwe BijbelVertaling  
 
Zingen:  Lied  178 : 1, 2, 3  en 13, 14, 15      (=Wie wil uit zijn hokje komen …. ) 
 
 Verkondiging  
 
Antwoordlied:  Liet  313 : 1, 2 en 5    Frysk Lb.    (=Us wol Gods wurd allinne… ….)   
    
 Wij belijden ons geloof  
 
Zingen:  Lied 315 : 1 en 2      (=Heb dank, o God van alle leven,  ….)   
      
 Dankgebed en voorbeden  

 
 Inzameling van de gaven      
 
Slotlied:  Lied 416 : 1, 2, 3 en 4       (= Ga met God en Hij zal met je zijn,    …)   
 
 Uitzending en Zegen    (gem.:  Amen. )   
 
Uitleidend orgelspel  

 
 
 
 
 
 
 
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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