
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  2 oktober 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   Fryske Tsjinst 
Voorganger:     J.Y. van der Wal 
Kind van dienst:    Dirk Hidde van der Wal 
Kindernevendienst:   groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 
Lector:       Janneke Goodijk 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk en Israel 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Oane Talsma en David de Vries 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Ineke Schoorstra , 
Fiskbuorsterwei 26  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
1 oktober 40 jaar getrouwd : Dhr en Mevr U. van der Meulen-F. Brouwer, Worp van Peymastrjitte 5 
4 oktober jarig  Dhr. D. de Vries,  Holwerterdijk 4 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 9 oktober 2022 
- Open deur dienst  
- hebben we als gastvoorganger Aafke Stegeman-van Dijk 
- begint de dienst om 10.00 uur 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: Je mag er zijn         https://www.youtube.com/watch?v=tswItfYt-kU 
-  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Grutte Tsjerke: 

Mede naar aanleiding van wat er is besproken op de wijkavonden en de gemeente-avonden met de toen 

aanwezige gemeenteleden heeft de kerkenraad, de gemeente gehoord hebbende, maandag 19 september 

besloten om de Grutte Tsjerke in eigen beheer te houden. De gesprekken met Stichting Alde Fryske Tsjerken 

worden opgeschort. Dit houdt in dat wij nu niet het beheer van de Grutte Tsjerke overdragen aan SAFT. Het 

kan zijn dat in de toekomst de situatie verandert. De onderhandelingen kunnen dan (eventueel) weer worden 

hervat. 

Met vriendelijke groet,  

de kerkenraad 

Bericht van het Willibrordus koor: 
Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden, vooral alten en tenoren, maar andere stemmen zijn ook zeer 
welkom. Als u zingen leuk vindt nodigen wij u van harte uit om op dinsdagavond te komen luisteren of, nog 
beter, met ons mee te zingen. De repetities vinden plaats in de MFA te Blije om 19.45 uur. Wij zingen christelijke- 
en wereldlijke muziek in meerdere talen en genres. Zingen staat bij ons uiteraard voorop, maar ook de 
onderlinge sociale binding en gezelligheid vinden wij erg belangrijk. 
Voor meer informatie kunt u bellen of appen met: 
Doeke Haitsma 06 5144 0350 of Ed van der Velde 06 2192 9212 



 

 
BUURT-BAKJE 

 
Voor wie? Voor jong en oud 

Waar? Het Groene Hart 
         Riedhússtjritte 37 

Wanneer? A.s. donderdagmorgen 

Hoe laat? Vanaf half 10 tot 11 uur 
 

 
 
LITURGIE:  
 
Liet fan intocht: Psalm 100 fars 1, 2 ‘Kom ierde, sjong foar God de Hear’  
Stil gebed, Wurd fan ferwachting, Groet 
Wy sjonge: Psalm 100 fars 3, 4 ‘O sjong in liet mei mûle en hert 
Bernetsjinst 
Who is the king of  the jungle (https://www.youtube.com/watch?v=03afPm3Srg0) 
Tsien Wurden en gearfetting 
Wy sjonge: Psalm 119 fars 44 ‘Wês dan myn help, o hoeder, bliuw my nei’ 
Gebed 
Skriftlêzing: Jozua 24 fars 14-28 ‘It folk kiest foar de Heare’ 
Wy sjonge: Psalm 78 fars 18, 19, 20, 21 
Preek 
Wy sjonge: Liet 913 fars 1, 3 en 4 ‘Mei de takomst tsjuster lykje’ 
Gebeden 
Seineliet: Liet 416 fars 1, 2, 3 en 4 “Hear, wês mei ús oant in oare kear’ 
Seine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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