
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  2 augustus 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland 
Ouderling van dienst:  Trienke van den Berg   
Overige ambtsdragers: Bert Folbert, Meindert Kingma, Arjen Kalma    
Lector:       Minke van der Wal 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Yme Dijkstra en Chris Veenstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar mevr. W. Dijkstra , Worp 
van Peijmastrjitte 4 en worden bezorgd door Harke en Pytsje de Graaf. 
 
ZIEKEN:  
Mw. Trienke van der Heide (De Streng 8, 9145 PA Ternaard) verblijft momenteel in het ziekenhuis in Drachten. 
Zij is ernstig ziek. 
Mw. Renske de Beer verblijft inmiddels al geruime tijd in Van Andel ouderenpsychiatrie, locatie Nij Smellinghe, 
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG, 9 augustus 2020:  
- hebben we als gastvoorganger ds. Herman de Vries 
- is er geen kinderkerk (de kinderkerk start weer op zondag 23 augustus a.s.) 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
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. 
 

 
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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LITURGIE zondag 2 augustus 2020:  
Welkom 
Zingen: Psalm 63: 1 
Stil gebed, votum en groep 
We spreken samen uit: Klein Gloria 
Zingen: Psalm 63: 2 en 3 
Gebed van verootmoediging 
Video: O Heer die onze Vader zijt (mee neuriën)  https://www.youtube.com/watch?v=MAwq7dIdp8U 
Woord van genade 
Gebed om de Heilige Geest 
Voor de kinderen 
Video: Jezus is de Goede Herder (mee neuriën)  https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4  
Schriftlezing: Psalm 63 
Zingen: NLB 221: 1,2, 3  Zo vriendelijk en veilig als het licht 
Verkondiging met als thema: Zielsgelukkig met God! 
Video: Stil, mijn ziel wees stil  (mee neuriën)  https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY  
Dankgebed en voorbeden 
Zingen: NLB 868: 1, 2, 5 Loovje de Hear (Lieteboek) 
Zegen 
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