
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  22 augustus 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds. D. Schreurs 
Lector:       Gerda Boersma 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Hessel en Aafke Keegstra-Pot, 

 Riedhússtrjitte 11. Zij waren gisteren 40 jaar getrouwd.  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 29 augustus 2021:  
- hebben we als gastvoorganger Ds. A.J. van der Wiel 
- vieren we het Heilig Avondmaal (lopend) 
- is er geen kinderkerk 
- zingen we het kinderlied: Ik Ben 
 
AGENDA:  

 maandag 23 augustus: consistorievergadering 19.30 uur (Iepen Ark) 

 woensdag 25 augustus: moderamen 19.30 uur (Iepen Ark) 

 maandag 30 augustus: kerkenraadsvergadering 19.30 uur 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Vakantie 
Da. Hilde Graafland heeft tot en met 10 september vakantie. Voor pastorale zorg is Marianne Folbert 
beschikbaar. 
 
Collecteren 
Er wordt niet langer digitaal gecollecteerd d.m.v. QR-codes. 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! 
  



 

LITURGIE zondag 22 augustus 2021:  
- inleidend orgelspel 
- woord van welkom 
- samenzang: 42 vers 1 
- stil gebed 
- votum en groet 
- samenzang: Klein Gloria 
- gedicht: 'Al hwa't toarst hat' van Fedde Schurer (voorgelezen door Onno Bouma) 
- samenzang: 23c vers 1, 2, 3, 4 en 5 
- leefregel 
- samenzang: 65 vers 5 
- gebed 
- kinderlied: iedereen is anders (https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk) 

- lezing uit de Bijbel: Jesaja 55 vers 1 t/m 6 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) 

- samenzang: 89 vers 18 

- lezing uit de Bijbel: Romeinen 10 vers 10 t/m 17 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) 
- samenzang: 119 vers 66 
- lezing uit de Bijbel: Mattheüs 7 vers 24 t/m 27 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) 
- samenzang: 313 vers 4 
- preek: 'Leen mij je oor en kom bij mij' 
- meditatief orgelspel 
- samenzang: 80 vers 7 
- gebeden 
- samenzang: 905 vers 3 en 4 
- zegen 
- uitleidend orgelspel 
Het gedicht gaat als volgt: 
Al hwa't toarst hat, drink mar raek 
hongerlijers, yt mei smaek 
rounom ha jim 't wol bisocht 
hjir is alles om 'e nocht 
kom mar yn, kom mar yn 
hjir is 't hûs fan molke en wyn. 
 
Smyt jim jild net dei op dei 
foar bidoarne rommel wei 
sit mei My oan 't feestlik miel 
kies jim plak en nim jim diel 
taest mar ta, taest mar ta 
God wol dat jim oerfloed ha. 
 
Gods banket yn hear en fear 
stiet foar alle swalkers klear 
elk is wolkom oan dy dis 
dêr't Hy sels de gasthear is 
skik mar by, skik mar by 
dêr stiet ek in stoel foar dy. 
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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