
 

 
 
 
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 2 mei 2021 doopdienst 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
wordt Anna-Eva Kingma, dochter van Arnold Kingma en Debora Kingma-de Vries gedoopt  
Voorganger:     ds. Herman F. de Vries 
Lector:       Alie van der Kooi 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie/Noodhulp Libanon-Jordanië 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Oane Talsma 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. R. Posthumus-Sipma, 
Foswerterstrjitte 71 kamer 320 te Ferwert.  Zij werd op 24 april 95 jaar.  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
28 april dhr. J. de Vries    Holwerterdyk 23  
6 mei mevr. de Vries-Visser  Holwerterdyk 4 
 
ZIEKEN:  
Mevr. A. van der Meer- v.d. Veen (Skûle k. 117) is opgenomen in het MCL,  afd. B kamer 2 
 
GEBOREN: op 28 april Fenna Janke, dochter van Theo en Hieke van der Wal, Stasjonswei 47 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 9 mei 2021 (Open Deur Dienst):  
- hebben we als gastvoorganger Marianne Huisman 
  
AGENDA:  

• Maandag 3 mei kerkenraadsvergadering om 19.30 uur via teams 

• Woensdag 12 mei inleveren kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  



 

LITURGIE:  
Orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad, dopeling en ouders 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Dienst van de Voorbereiding 
(Gemeente gaat staan) 
Intochtspsalm:  Psalm 105:1,3 (Looft God de Heer, en laat ons blijde) 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet  
Klein Gloria 
 
(Gemeente gaat zitten) 
 
Gebed van inkeer 
 
Lied: Psalm 139:1,8 (Heer, die mij ziet zoals ik ben) 
 
Leefregel 
 
Bediening van de Heilige Doop                
        -     onderwijzing 
        -     vragen aan de doopouders 

- doopgebed 
- Lied: Opw. 740 (Jij lieve, kleine schat) -   

          https://www.youtube.com/watch?v=SUxd9D56Bfk 
- Geloofsbelijdenis 

Ouders, en u allen, hier samengekomen rond de doopvont 
om getuigen te worden van de doop van Anna-Eva 
en uw eigen doop te gedenken: 
 
Wilt u zich afwenden van alle kwaad, 
van alles wat Gods wil weerstaat? 
En wilt u zich toewenden naar Christus 
en naar zijn Rijk dat komt? 
Allen: Ja, dat wil ik. 
 
Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde? 
Allen: Ja, ik geloof. 
 
Gelooft u in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 

https://www.youtube.com/watch?v=SUxd9D56Bfk


 

en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden? 
Allen: Ja, ik geloof. 
 
Gelooft u in de heilige Geest: 
gelooft u in de heilige, algemene, christelijke Kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
de vergeving van de zonden, 
de opstanding des vleses, 
en het eeuwige leven? 
Allen: Ja, ik geloof.   
 

- doopwater uit de Jordaan wordt ingeschonken  
(tijdens inschenken doopwater  
+ tijdens de doopbediening foto’s Anna-Eva via de beamer tonen) 

- doopbediening  
- Lied: Psalm 103:5 (Zoals een vader liefdevol zijn armen) 
- vraag aan de doopouders  
- vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan): 

Gemeente, draag haar die gedoopt is in uw gebeden 
en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 
Allen: Welkom, kind van God, 
           welkom in de kerk van Christus, 
           wereldwijd en in ons midden. 

        -     ontsteken van de doopkaars (door Lucian)  
              en overhandiging van de doopkaart (voorlezing dooptekst) 
        -     bijdrage Kindernevendienst 
 
Lied: ‘Machtig God, Sterke Rots’ - https://www.youtube.com/watch?v=ldf25yjcLPc 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing (lector): Psalm 71 (NBV) 
 
Orgelimprovisatie: ‘k Wil U, o God mijn dank betalen 
 
Preek n.a.v. Psalm 71:6: ‘Al vanaf mijn geboorte steun ik op U, 
                                          al in de moederschoot was U het Die mij droeg, 
                                          U wil ik altijd loven’. 
 
Lied: ‘Take your time girl’- https://www.youtube.com/watch?v=m9oaBdN-J2Q 
 

Dienst van Gebeden en gaven 
  
Dankzegging en Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
 
(Gemeente gaat staan) 

https://www.youtube.com/watch?v=ldf25yjcLPc
https://www.youtube.com/watch?v=m9oaBdN-J2Q


 

Zending en Zegen 
 
Slotlied: Opw.807, God van licht - https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY 
      
Zegen + uitgesproken Amen 
 
Collecte bij de uitgang 
 
Orgelspel 
 
De doopouders kunnen op afstand gefeliciteerd worden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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