
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  20 maart 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. J.G. Arensman     
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Gerda Boersma 
Organist:      Hayo Halbertsma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Gerrit Sipma 
Meidielingsblêd: 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten naar mevr. Lieuwkje de Vries-de Beer,  de Skûle 
Metslawier. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 27 maart 2022:  
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
- gebeds(heal)oere om 19.00 uur in de Grutte Tsjerke 
- zingen we als kinderlied:  U bent die U bent 

https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ 

 

 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Opbrengst Collecte 13 maart 2022 voor Noodhulp Oekraïne 
De samenwerkende hulporganisaties -waaronder Kerk in Actie- komen samen in actie voor Oekraïne. Voor 44 
miljoen Oekraïners dreigen de recente ontwikkelingen uit te lopen op een humanitaire ramp. Hulp is hard 
nodig! 
Vorige week zondag is er bij de Open Deur Dienst een collecte gehouden t.b.v. de Noodhulp in Oekraïne. In 
totaal is het geweldige bedrag van € 462,- door u gedoneerd (via de collecte in de kerk en giften op de bank). 
De diaconie van Ternaard vult dit bedrag aan tot € 555,-. Zo geven wij gezamenlijk 555 euro aan giro 555. 
Hartelijk dank voor uw gulle gift! 
 
Wijkhuisbezoeken 

De komende weken worden er wijkhuisbezoeken gehouden. We willen met elkaar nadenken over de 

betekenis en de toekomst van onze kerkgebouwen. Wat hebben wij nodig als christelijke gemeente in deze 

tijd? Uw komst stellen wij zeer op prijs. U heeft een uitnodiging gekregen.   Wilt u de aanmelding bij de 

betreffende wijkouderling inleveren? Alvast hartelijk dank. 

Beleidsplan 

Het beleidsplan is geactualiseerd. Deze staat vermeld op de site. Als u vragen heeft of opmerkingen kunt u 

deze schriftelijk stellen aan de scriba voor 13 april. Daarna wordt het beleidsplan definitief vastgesteld. Mocht 

u niet de mogelijkheid hebben om deze digitaal in te zien, dan kunt u bij de scriba een papieren versie 

aanvragen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ


 

 
 
LITURGIE:  
Inleidend orgelspel  

 

 Welkom    

 

 Doven van kaars 

 

Intochtslied:  Psalm 27 : 1 en 4         (=Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!     ..…)   

 

  Stil gebed – Onze hulp – Groet      

 

  Uitleg bij het Paasproject voor de kinderen 

        - hierna gaan zij naar de eigen ruimte  

Zingen Dank U wel 

https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4 

 

Verootmoediging   

 

Zingen: Lied  287 : 1, 2 en 5         (=Rond het licht dat leven doet    …. )   

 

   

  Gebed om de hulp van Gods Geest     

 

  Schriftlezing:   Matteüs 17   vers  1  t/m   9           Nieuwe BijbelVertaling   

 

Zingen:  Lied  556 : 1, 2 en 3          (= Alles wat over ons geschreven is  …. )  

 

  Verkondiging  

 

Meditatief orgelspel  

 

Antwoordlied:  Lied 575 : 1 en 6      (=Jezus, leven van ons leven, ….)    

 

  Wij belijden ons geloof      (niet afdrukken)  

 

Wij zingen:  Lied 919 : 1 en 4              (= Gij die alle sterren houdt  …. …..)  

   

  Dankzegging en voorbeden   

    

Slotlied:  Lied 103-c  : 1, 2 en 3         (= Loof de Koning, heel mijn wezen, ……. )  

   

  Uitzending en zegen (Gemeente: Amen) 

 

  Uitleidend orgelspel 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4


 

 
 
 
 
 
 
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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