
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  23 augustus 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. Geert van Wieren 
Ouderling van dienst:  Bert Folbert 
Overige ambtsdragers: T/R van der Wal, Meindert Kingma, Arjen Kalma 
Lector:       Froukje de Beer 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Zomerzending 
Presentatie gemaakt:   Chris v.d. Veen 
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
        
KINDERKERK: 
De kinderkerk start weer op 23 augustus. Er wordt gestart  met twee groepen (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 
8)  direct in het dorpshuis. De kinderen komen dus niet eerst in de kerk. Er is om die reden geen Kind van 
Dienst en ook geen Kinderlied. 
 
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Jan Waaksma. Aldbuorren 

14 en worden bezorgd door Rimmer en Esther Dijkstra. 

 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 30 augustus 2020  
- hebben we als voorganger past. Marianne Folbert 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8 direct in het dorpshuis 
 
AGENDA:  
 Het avondmaal van 30 augustus is verplaatst naar 6 september 2020. 

 

ANDERE MEDEDELINGEN:  
De collecte voor diaconie op 23 augustus  is bestemd voor Libanon 
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn honderden doden en duizenden gewonden gevallen, 
de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos geworden. De nood is hoog: Libanon zucht 
al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart 
via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard 
nodig! Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van 
onvoorstelbare omvang! Als u de dienst niet in de kerk bijwoont kunt u de bijdrage ook overmaken op de 
rekening van de diaconie, bankrekeningnummer NL73RABO0307866750. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Kom jij het videoteam versterken? 
Het videoteam van de PKN-kerk in Ternaard vraagt jongelui of wat ouderen om het team te komen versterken 
bij het maken van presentaties voor de kerkdiensten op zondagmorgen. 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat eens in de ± 6 weken een presentatie maken, met behulp van een speciaal programma, voor de 
kerkdienst op zondagmorgen. Een andere groep verzorgt dan de uitzending om 09:30 uur en is wereldwijd te 
volgen op Kerkomroep.nl. 

https://uitzending.pkn-ternaard.nl/


 

Alles wat in de presentatie moet komen te staan, wordt aangeleverd door de dominee en een vaste 
medewerker. Het te maken programma krijg je meestal woensdag in je mail. Je wordt grondig voorbereid op 
je taak door Chris Veenstra en/of Peter Christiaan Veenstra. 
 
Ja leuk! Ik kom het team versterken! 
Lijkt het jou leuk om het videoteam te versterken? Dan kun je je aanmelden via de mail of persoonlijk bij Oane 
Talsma, tel.0519346460, mailadres: ap.talsma@planet.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.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 doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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LITURGIE zondag 23 augustus 2020 
 
Voor de dienst orgelspel 
en mededelingen op videoscherm 
 
Welkom 
- Zingen NLB 283 FRIES (Yn ‘e mannichte fan lûden – zie volgende pagina) 
Stilte van voorbereiding 
Votum en groet 
Met gemeente uitspreken van het Klein Gloria 
Gebed 
 
- Muziek ‘Hier in uw heiligdom’  

https://www.youtube.com/watch?v=SoZlfqV0FOs 
Tekst van de week  Hebr. 13: 14 (NBV) 
- Orgelspel Psalm 131 (O Heer, er is geen trots in mij) 
Schriftlezing Psalm 131 (NBV) 
Overdenking 
- Muziek ‘Stil, mijn ziel wees stil’ 

https://www.youtube.com/watch?v=_hlbUqf8VIg 
Lezen Geloofsbelijdenis 
 
Gebed uitlopend op lied Elise Mannah ‘Onze Vader’ 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ibhgfun6to 
- Zingen NLB 425 FRIES (Wy gean mei jo segen – zie volgende pagina) 
Zegen (gesproken Amen door gemeente) 
 
Na afloop dienst orgelspel  
en nogmaals mededelingen op videoscherm 
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Liet 283 
 
Yn ‘e mannichte fan lûden,, 
yn it stoarmjen fan ‘e tiid, 
sykje wy it sêfte sûzjen  
fan it wurd dat freugde biedt. 
 
Rûnom wei, yn dit fermidden 
ha wy nei ien boarne socht, 
nije dreamen woll’ we_om bidde 
en ús rjochtsje nei it ljocht. 
 
Want wy minsken hjir op ierde 
wurde wurch fan nacht en kwea. 
Soene Jo, Hear, ús net liede 
dan oermanne ús de dea. 
 
Lit ús yn jo frede diele, 
lit him delkomm’ as de dau. 
Wol ús heine yn ‘e strielen 
fan jo goedens en jo trou. 
 
Jo dy’t ús by namme neame, 
leafde jouwe dei oan dei: 
sjongend sille wy Jo earje 
en dit hiele hûs sjongt mei! 
 
Liet 425  (Lieteboek) 
 
Wy gean mei jo segen   bliermoedich ús wegen, 
jo wurd fan omhegen   joech ús nije moed. 
Hy dy’t ús behâld is,  it ljocht fan ‘e wrâld is, 
Wol waarmje wat kâld is   mei syn leafdegloed. 
 
Wat Kristus ús learde   is sied ta bekearing 
wy siedzj’ it op ierde   en wachtsj’ op wat komt. 
En ûnder de hoede  fan Him dy’t ús stjoerde 
sill’ leafde en goedens   aanst dije rûnom. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


