
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  21 februari 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Da. H. Graafland 
Lector:       Froukje de Beer 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie/Diaconaat                        
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar fam. van der Meer- 
Posthumus, Tsjerkestrjitte 13. 
 
Stuur eens een kaartje naar een jarige oudere 
23  februari dhr. Tj. Dijkstra, A. Nautastrjitte 27 
24 februari mevr. A. v. Huizen, Skûle  k.2.08   
25 februari mevr. Kampstra-Haaijema, Skûle 004  
27 februari dhr. J. Waaksma, Oudbuurt 14  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 28 februari 2021:  
- hebben we als gastvoorganger Ds. C. Cluistra. 
- is er geen kinderkerk 
 
AGENDA:  
- 22 februari Vergadering Consistorie 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Gemeente-avond 
De gemeente-avond gaat op 10 maart a.s. niet door. Tijdens de kerkenraadsvergadering van maandag 8 maart 
worden de jaarrekeningen van 2020 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters behandeld. Vanaf 9 
maart staan deze jaarrekeningen op de site van PKN Ternaard vermeld. Ook worden de jaarrekeningen op het 
Meidielingsblêd van 14 maart vermeld. Heeft u vragen over de jaarrekeningen dan kunt u hiervoor contact 
opnemen met Onno Bouma (diaconie) en Gosse Hiemstra (college van kerkrentmeesters). Bezwaren kunt u 
voor 17 maart a.s. indienen bij de scriba, Froukje de Beer. Als er op 17 maart geen bezwaren zijn ingediend, dan 
worden de jaarrekeningen goedgekeurd. 
 
Nieuw Online collecteren: 
Tijdens de eredienst is de 'dienst der offerande' een wezenlijk onderdeel. Voor de zegen spreken we onze gebeden uit voor 
God en geven wij onze gaven in de 'dienst van de dankbaarheid'. Geloven kan heel concreet zijn. Wij doen dat o.a. door het 
geven van geld voor de lokale geloofsgemeenschap en allerlei projecten van de gemeente en van de kerk dichtbij en ver 
weg. De nood in de wereld is immers groter dan de zorgen van de lokale geloofsgemeenschap. 
Nu de kerkdiensten online worden gehouden, zijn wij als diaconie op zoek gegaan naar een andere manier van collecteren, 
zodat we in deze verwarrende tijden toch naar elkaar omzien en samen kerk zijn. We gaan Online Collecteren. 
Vanaf zondag 24 januari verschijnt er tijdens de mededelingen voor de dienst een dia met daarop 3 QR-codes;  1 voor de 
Diaconie,  1 voor het College van Kerkrentmeesters en 1 voor de Extra collecte. Na het scannen van deze codes met uw 
mobiele telefoon heeft u de mogelijkheid om een zelfgekozen bedrag te doneren aan de collecte. Vindt u deze moderne 
manier te lastig, dan kunt u er ook voor kiezen om zelf een bedrag via de bank over te maken. Gegevens hiervoor staan op 
dezelfde dia. 



 

De QR-codes staan ook op het Meidielingsblêd en elke zaterdag voorafgaande elke dienst op onze website:  
www.pkn-ternaard.nl/collecte. 
Verder mag u natuurlijk, net als voorheen, er ook voor kiezen om zo nu en dan een bedrag over te maken naar PKN 
Ternaard. 
Op welke manier u ook geeft, wij danken u te allen tijde hartelijk voor uw gift! 

 
 
 
LITURGIE:  
Welkom 
Intochtslied: Psalm 116 (oude berijming)  https://www.youtube.com/watch?v=vA6TqLK-Y_0 
Stil gebed, votum en groet 
Gebed van verootmoediging 
Opdracht 
Lied: Vertel het aan de mensen  https://www.youtube.com/watch?v=oT2GZ2xy_uI 
  
Gebed om de Heilige Geest 
We kijken naar de sculpture ‘The homeless Jesus’ van Timothy Schmalz 
Schriftlezing: Matteüs 8: 18 – 34 
Lied: Hij kwam bij ons heel gewoon  (Ev. Liedbundel 118)  https://www.youtube.com/watch?v=2BXtCrBd10o 
Verkondiging: De thuisloze Jezus 
Lied:  Op die dag (Opwekking 818)  https://www.youtube.com/watch?v=gOL301uju-c 
  
Dankgebed en voorbeden 
Slotlied: Alles wat over ons geschreven is (NLB 556)  https://www.youtube.com/watch?v=kaG9SQLBThI 
Zegen 

 
 
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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