
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  2 februari 2020 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     m.m.f. It Kwartettekoar 
Kind van dienst:    Jelte Willem Streekstra 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       geen 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Jeugdwerk (JOP) 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Peter Christiaan Veenstra en Yme Dijkstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Tine Wiersma- Machiela, A. 
Nautastrjitte 23 , zij werd  22 januari 80 jaar  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 9 februari 2020  
- hebben we als gastvoorganger Ds. E. v.d Veer 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: Ik ben     www.youtube.com/watch?v=PLXTjITFGnQ 
- 
AGENDA:  3 febr. Kerkenraadsvergadering (kort) i.v.m. voordracht scriba en diaken   
    7 febr. Connect Jeugdavond 18:00-21:00 u. 
    9 febr. Jeugdkerk in Sil’s 9.30 u. 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Na de dienst is er koffiedrinken 
Voordrachten voor een diaken en een Scriba kunnen nog tot morgen 12 uur worden ingeleverd bij het college 
van kerkrentmeesters of bij uw wijkouderling. 
Wilt u mee naar de Nederland Zingt-dag 2020? Geef u dan op voor 15 februari i.v.m  met het bestellen van  
kaarten. Opgeven kan bij Akke Dijkstra (0519-571991 of akkedijkstra64@hotmail.com) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LITURGIE: Mei “Hertslach” sjonge  (út bondel Hertslach, Lieten om it út te sjongen) 
 
 nû. 128  ‘Hieltyd âlde wurden’ 
                                                                                          

 Wolkom troch de tsjerkeried    *In pear wurden oer it Kwartettekoar  
 

 nû. 145  ‘In spyltúch’ 
 

 Tekst: Hûs fan waarmte  (Hindrik) 
 

nû. 94  ‘Hûs fan stilte’  
…………………………………………………………………………………………… 

 Votum en groet  
Bemoediging 
‘Wy ferwachtsje fan de Iene ús help, de skepper fan himel en fan ierde                                                                                       
Dat er omsjocht nei it wurk fan Syn Hân, sadat wy wer libje mei hert en siel                                                                                                  

http://www.youtube.com/watch?v=PLXTjITFGn


 

Wol ús Hear fan Jo leafde jaan, de minsken ta heil.’ 
 
nû. 112  ‘Jo Hear, dy’t foar it oanbegjin’ (By Psalm 90)  
 

 Oer Hertslach (Hindrik) 
Lofliet: 130  ‘Alles is sa machtich moai’ 
 
De bern geane nei de bernetsjerke 
 

 Tekst 1 
 

nû. 42  ‘Yn dit hûs mei hannen boud’  
nû. 43 ‘Hear, as wy jo namme sizze.’ 
 

 Tekst 2 
 

nû. 41  ‘Sjoch de tsjerke  dy’t noch útstekt’ 
 

 Tekst 3 
 

nû. 16  ‘Gods wurd is ús in lampe’ (Wurden fan de berch) 
 

 Tekst “Sân advizen” 
 

Liet:  ‘Sân advizen Mevlana’ 
nû.    104 ‘Liet fan leafde’  
 

 Kollekte mei ûnderwilens:    nû. 137  ‘Ien swel’ 
  

 Gebet troch tsjerkeried 
 
Oanslutend:    nû.   117 God fan fier en hein, ús heit. 
 

 Tekst 4 
 

Slotliet:  nû. 72 ‘En Jezus liet him dope’  
 

 Seine útsprutsen troch tsjerkeried 
 
Songen ‘Ierske Seine’ troch it Kwartettekoar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

mailto:j_de_beer@hetnet.nl
http://www.kerkomroep.nl/


 

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). 

http://www.pkn-ternaard.nl/

