
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  22 januari 2023  Heilig Avondmaal 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Hilde Graafland    
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra en Chris Veenstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Ids Bosch, Herweijstrjitte 20 
 
Zieken: 
Mw Renske de Beer (Gysbert Japiksstrjitte 37) mocht gelukkig, na een lang verblijf bij Van Andel 
ouderenpsychiatrie, afgelopen zaterdag weer naar huis keren. We wensen haar en de familie om haar heen 
alle goeds toe.  
 

VOLGENDE WEEK ZONDAG 29 januari 2023  

- hebben we als gastvoorganger ds. D. Schreurs 

- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  

- is er koffiedrinken na de dienst 

AGENDA:  
22 januari: bijzondere week van gebed wordt afgesloten met laatste gebedsavond in Grutte Tsjerke 19:00 u 
23 januari: consistorie 
25 januari: inleveren kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 
27 januari: vanaf 9.30 uur buurtbakje in het Groene Hart 
29 januari: Gebeds(heal)oere om 19.00 uur in de Grutte Tsjerke 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Wijkhuisbezoeken: 
Deze week beginnen de wijkhuisbezoeken. We willen met elkaar spreken over wat het Heilig Avondmaal voor ons 

persoonlijk betekent. Vandaag in de dienst, waarin wij het Avondmaal mogen vieren, maken we een begin met een 

stukje bezinning en bewustwording van wát we nu eigenlijk vieren. 

In de wijkhuisbezoeken praten we in kleiner verband met elkaar door. 

Op de gemeenteavond van 8 maart komt het onderwerp nog een keer terug. Dan zal het gaan over de vraag of 

belijdenis doen een voorwaarde blijft voordat iemand aan het Avondmaal mag gaan, of dat zijn/haar geloof in God 

en verlangen om aan te gaan voldoende is. 

Welkom dus, op het wijkhuisbezoek, en op 8 maart! 

We hopen samen goede gesprekken te hebben en rijker te worden in onze beleving van Gods grote gave in het 

Heilig Avondmaal. 

 

Hebt u zich voor het wijkhuisbezoek inmiddels opgegeven? We willen namelijk vooraf met elkaar eten, en 

daarvoor is opgave noodzakelijk. Geeft u zich zo snel mogelijk op bij Janneke Goodijk (Tel. 571988) of bij Renate 

van der Wal (Tel. 572050). U mag uiteraard ook na het eten aanschuiven.             De data zijn:  

25 januari voor wijk 4 (ouderlingen Chris en Tiny van der Veen) 

1 februari voor wijk 2 (ouderlingen Eelke en Janneke Goodijk) 

7 februari voor wijk 5 (ouderlingen Tjisse en Renate van der Wal) 

14 februari voor wijk 1 (ouderlingen Hessel en Aafke Keegstra) 

16 februari voor wijk 3 (ouderling Trienke van den Berg) 



 

 
Wachten op God tijdens Gebedsweek 

Maandag startte de Gebedsweek met een ‘Wachten op God  

avond’ georganiseerd door KerkOverstag Noord Friesland.  

In deze intieme Wachten op God Avond werd de liefde  

van God gezocht in aanbiddingsliederen door de  

KerkOverstag band, bidden en het aansteken van kaarsjes.  

De Wachten op God avonden worden nog de hele week  

georganiseerd tijdens de gebedsweek.  

Thema van de Gebedsweek: Doe goed, zoek recht.  

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023  

moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken.  

Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die  

veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. 

 

Tijdcapsule geplaatst in de kerk 

De jeugd van de Connectgroep heeft vrijdagavond een    

tijdcapsule geplaats in de Grutte Tsjerke,  

te openen in 2100.Voordat de capsule naar zijn plekje  

werd gebracht vertelde de koster nog enkele verhalen  

en anekdotes over het kerkgebouw en zijn bezoekers  

van weleer. Verhalen genoeg met een gebouw dat al 

bijna 500 jaar oud is en wat verschillende geheimen  

heeft. De jeugd deed na een bezoek van de kerktoren,  

met het oude uurwerk en de grote klok, nog een  

muzikaal intermezzo op het orgel. Hierna werd de  

tijdcapsule verstopt in de kerk. In de capsule zitten 

verhalen van de jeugd hoe de wereld of de  

nabije omgeving er uitziet in het jaar 2100.  

Na een vlugge rekensom zit de jeugd dan zelf in de  

leeftijdsgroep van 90 jaar.  

Misschien dat ze de capsule dan zelf kunnen openen.  

  



 

 
 
LITURGIE:  
 
Welkom 
Intochtslied: psalm 34: 1  (Ik loof de Heer altijd) 
Stil gebed, votum en groet 
Lied: Psalm 34: 4 en 9 
Gebed 
Schriftlezingen: 1 Korintiërs 10: 16-17 en 11: 17-29 
Lied: ELB 290 (Het brood dat ons voor ogen staat) 
Verkondiging:  Aan de Avondmaalstafel 
Lied:  Kinga Ban  Altijd welkom  https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=kinga+ban+altijd+welkom#fpstate=ive&vld=cid:6372660b,vid:_ZfawcOWl8w 
  
We wachten op de kinderen die terugkomen) 
  
Korte uitleg 
We bidden het Onze Vader met het zingen van NLB 371 
We wensen elkaar de vrede van Christus toe 
Lied bij de voorbereiding: NLB 385  De tafel van samen  https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=de+tafel+van+samen#fpstate=ive&vld=cid:95cb3487,vid:1fEVbg7mldA 
Uitdeling en zegening 
Lied: ELB 328  (Breng dank aan de Eeuwige) 
  
Dankgebed en voorbeden 
Kollekten 
Slotlied: NLB 423  (Nu wij uiteengaan) 
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. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kinga+ban+altijd+welkom#fpstate=ive&vld=cid:6372660b,vid:_ZfawcOWl8w
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kinga+ban+altijd+welkom#fpstate=ive&vld=cid:6372660b,vid:_ZfawcOWl8w
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=de+tafel+van+samen#fpstate=ive&vld=cid:95cb3487,vid:1fEVbg7mldA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=de+tafel+van+samen#fpstate=ive&vld=cid:95cb3487,vid:1fEVbg7mldA
mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/

