
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  20 september 2020 
 
10.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Marianne Folbert    
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Debora de Vries 
          
BLOEMENGROET:     
 
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Rienk en Aleida Waaksma- de 
Jong, Stasjonswei 9. Zij zijn 30 jaar getrouwd.  
 
Vandaag is het startzondag 
Vanwege Corona hebben we een aangepaste opzet, waar we heel enthousiast over zijn. Het belangrijkste wat 
jullie moeten weten is het volgende: 
We beginnen de diensten om 10.30 uur. 
De kinderen van de basisschool mogen met hun ouders naar het Dorpshuis. Daar zal een speciale dienst 
gehouden worden met Da. Hilde Graafland en de leiding van de kinderkerk. 
De 12-plussers kunnen naar de Lytse Tsjerke, waar pastor Marianne Huisman met het jeugdteam een 
jeugddienst houdt. 
De overige gemeenteleden worden verwacht in de Grutte Tsjerke, met pastor Marianne Folbert als 
voorganger. Na de dienst komen we bij elkaar - op afstand - in de pastorietuin aan de Holwerterdyk 6. Als het 
slecht weer is ergens onderdak. Het is de bedoeling dat ieder zijn of haar eigen lunchpakketje meeneemt. 
Voor koffie, thee en fris wordt gezorgd. 
Op deze wijze hopen we een goede start te maken als gemeente in deze bijzondere tijd! 
 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 27 september 2020  
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8. De kinderen beginnen in de kerk. 
 
 
  
  



 

 
 
LITURGIE:  
Welkom  

Intochtslied: Psalm 63: 1 en 3 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat  

Stil gebed 

Votum en groet 

Klein Gloria ( zingen) 

Introductie thema: dia 1 ‘Wat betekent het goede leven voor u, voor jou? 

Gebed  

Luisterlied:  "Gabriella's Song" Een Nieuw Begin -Soliste Mardien Radewalt-Tekst: Roelie Warnar 

https://www.youtube.com/watch?v=oeU8LXwD-H4 

 

Bemoediging: Psalm 103: 8-13 (NBV) 

Luisterlied; Opwekking 599 - Kom tot de Vader https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc 

Leefregel: Kolossenzen 3:12-15 (BGT) 

Zingen: ELB 398: 1, 4 en 5 Handen heb je om te geven 

Gebed om de hulp van Gods Geest   

Lezen: Psalm 34 (NBV) 

Verkondiging 

Luisterlied Vol ontzag - Christian Verwoerd (met Erika de With) 

https://www.youtube.com/watch?v=Av18VFpPTao 

Dank en voorbede en , persoonlijk stil gebed en afsluitend gezamenlijk Onze Vader 

Slotlied: Nederland Zingt: Komt, laat ons zingen al tezaam https://www.youtube.com/watch?v=9kNiHQFL3lg 

Zegen 

Collecte in de hal  

We ontmoeten elkaar in de tuin van da. Hilde Graafland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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