
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  21 november 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     pastor M.E. Folbert- van der Heijden 
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      Melchert van der Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: David de Vries en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten naar fam. de Jong- Tjalsma, v. Harinxmastrjitte 40  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 28 november 2021:  
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland 
- vieren we het Heilig Avondmaal 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
 
AGENDA:  
Donderdag 25 november ‘Buurtbakje’, vrije inloop tussen 9:30 en 11:00 uur.  We houden voldoende afstand. 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Corona-maatregelen 

De overheid heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 
De 1,5-metermaatregel is weer ingevoerd. Dit houdt in dat wij in de kerk ook weer op 1,5 afstand van mensen 
buiten het eigen gezin moeten zitten. Ook bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje dragen en 
geen handen schudden. Daarnaast blijft het advies: blijf thuis bij klachten en laat je snel testen.  
 

Collecteren 
Het digitaal collecteren d.m.v. QR-codes is verleden tijd. Bezoekers van de kerkdienst kunnen hun giften kwijt 
in de collecteschalen die bij het uitgaan in de hal van de kerk staan. 
Komt u nog niet naar de dienst in de kerk en maakt u het bedrag liever over via de bank? 
Dat kan door uw bijdrage over te maken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 
Wanneer u duidelijk vermeldt waar uw gift voor bedoeld is (bv Diaconie of College), dan zorgt de 
penningmeester van de diaconie dat het geld op de juiste plek terechtkomt. 
Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

In de week van 22 november t/m 29 november is er een huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie. Vanwege 
Corona wordt er niet met een collectebus gecollecteerd. U krijgt een flyer in de bus. De collecte is bestemd 
voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel 
mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind 
staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is 
geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende 
bevolkingsgroepen.  
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom 
geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure 
en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. 
Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een 
betere plek. 

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?  

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. ‘Geef licht’, of doneer online. 
Hartelijk dank! 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 

 
  



 

 
 
LITURGIE:  
 

Liturgie voor de dienst op Eeuwigheidszondag 21 november 2021 

Thema: Geloof doet hopen 

Voorganger: pastor M.E. Folbert- van der Heijden 

Met medewerking van de PKN sjongers o.l.v. Johan Boeijenga en Petra Hiemstra blokfluit  

 

Welkom 

Gemeentezang; Intochtslied: psalm 91a:1,3 (Frysk) Wa’t yn it skaad fan God ferkeare  

Bemoediging en groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming en om de hulp van de Heilige Geest 

PKN sjongers: Bij God ben ik geborgen  

 

Kinderlied:  Ik ken een heel leuk liedje https://www.youtube.com/watch?v=W4ydGW-YJeA 

 

Bijbellezing: Genesis 23: 1-9 en 19-20 

Gemeentezang Lied 823 : 1, 2 en 5 Gij hebt o Vader van het leven. 

Bijbellezing: Hebreeen 11: 8-10 en 13-16  

Lied 750 : 1,2 en 8 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd 

 

Preek  (tijdens de preek afbeelding ‘God geeft hoop’)  

Luisterlied: Mannengroep Esspressione : Als ik kijk naar de hemel  

 https://www.youtube.com/watch?v=tj1ozpkdJYQ  

 

Wij gedenken 

Inleidende woorden 

PKN sjongers Lied: ‘Nu wij hier de namen noemen’ (melodie Liedboek 730) 

 

  Nu wij hier de namen noemen 

  van wie niet meer bij ons zijn, 

  en wij ons verslagen voelen 

  door de leegte en de pijn, 

  leg uw troost in onze harten, 

  dat U alle namen weegt 

  en met niet te onderschatten 

  liefde hen voorgoed omgeeft. 

 

Wij gedenken…noemen van namen en kaars 

Afsluitende woorden 

 
Gelegenheid voor iedereen een kaarsje te ontsteken 

 Ondertussen zingen de PKN zangers ‘De mensen van voorbij’ 

 

Dank-en voorbeden, stil gebed, onze Vader 

https://www.youtube.com/watch?v=tj1ozpkdJYQ


 

 

PKN sjongers  ‘Ga maar gerust’   

 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

 Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 

 Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 

 Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 

 Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 

 Ik ben de wind waardoor je ademhaalt. 

 

 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

 Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

 Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 

 Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

 Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 

 Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 

 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

 Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

 Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

 Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

 En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

 ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 

Zegen (St. Patrick) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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