
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  19 september 2021 Startzondag 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland  
Lector:       Alie van der Kooi 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten naar Theo  van der Wal en Hieke Wagenaar, 
Stasjonswei 47 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
 25 september   Mevr. de Vries- v. Zuilekom  A. Nautastrjitte 3   

 25 september  Mevr. de Vries -de Beer    v. Sytzamastrjitte 2  

 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 26 september 2021:  
- hebben we als gastvoorganger de heer J.Y. van der Wal, het is een Fryske Tsjinst 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
- zingen we als kinderlied: God kent jou vanaf het begin  
 
AGENDA:  
- maandag 20 september om 20.15 uur in de Iepen Ark kerkenraadsbijeenkomst ivm overgang Royal Mission 
naar KerkOverstag  
- woensdag 22 september om 19.45 uur Groeigroep “Ontmoetingen met Jezus” bij Eelke en Janneke Goodijk 
-zondag 26 september om 19.00 uur Gebeds(heal)oere yn de Grutte Tsjerke 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Vakantie 
Marianne Folbert- van der Heijden heeft vakantie van 20 t/m 25 september. Indien nodig, kunt u een beroep 
doen op da. H. Graafland 
 
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:  
Welkom 
Intochtslied: NLB 276 (Zomaar een dak boven wat hoofden) 
Stil gebed, votum en groet 
Klein Gloria 
Gebed van verootmoediging 
Genade en opdracht 
Lied: EL 188 (‘k Stel mijn vertrouwen) 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Jesaja 43: 1-7 
Lied: NLB 840 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom) 
Verkondiging: ‘Kom terug en ga met Mij mee…’ 
Lied: U geeft een toekomst vol van hoop  
Slotlied: Liet van leauwe en langstme 151 (De Heit is trou, syn plannen fiert Er út) 
Zegen 
Uitleg verdere programma 
Heb jij al een kaartje voor de koninklijke trein? https://www.youtube.com/watch?v=s7rPqf_sA9k 
  
Tekst Liet 151 
De Heit is trou, syn plannen fiert Er út. 
Hy kiest syn minsken út en ropt har nammen. 
Hy ken it no en wit it einbeslút. 
Wa’t op syn wurd fertrout stiet noait beskamme. 
Want wat Him foar de geast stiet bringt syn hân 
mei kreft ta stân. 
  
De Soan is Hear, syn keningsmacht is wis, 
syn hearskippij omfiemet alle tiden. 
Syn sterke hân taast nea noch ninter mis. 
It kwea sil Hy mei ’t hillich swurd bestride. 
En alle machten tsjin syn ryk yn ’t spier 
blaast Hy omfier. 
  
De Hill’ge Geast, dy ’t yn de wierheid liedt, 
lit oan de tsjerke Gods geheimen witte. 
Dy ’t yn der ivichheid net fan har skiedt, 
wist syn bestek mei wiisheid út te mjitten. 
Sa giet de tsjerke, dreaun troch wyn en fjoer, 
de ierde oer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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