
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  23 oktober 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. C. Cluistra 
Kind van dienst:    Sytze de Vries 
Kindernevendienst:   Groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Minke van der Wal  
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
 De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Sijbe en Fopkje Vlasman-Dijkstra, 
Worp van Peymastrjitte 4, i.v.m. hun huwelijk. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 30 oktober 2022:  
- hebben we geen voorganger. Het Kwartettenkoor verzorgt de dienst volledig.  
-Thema: Ien minske makket it ferskil. 
- is er koffiedrinken na de dienst 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: Zie de zon 
 
 
AGENDA:  
26 oktober Moderamen 
30 oktober 19.00 u. Gebedshealoere yn Grutte Tsjerke 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Vakantie: 

Da. Hilde Graafland is tot 31 oktober met vakantie. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met 

Marianne Folbert-van der Heijden. 

 

Actie voor de VOEDSELBANK in TERNAARD: 
Ook dit jaar wordt er in Ternaard een Inzamelactie voor Voedselbank Dokkum gehouden. 
Van donderdag 27 oktober t/m vrijdag 4 november kunt u (lang)houdbare levensmiddelen brengen naar het 
Inzamelpunt SPAR HERDER in Ternaard. Liever geen levensmiddelen doneren? Een financiële gift op rek. nr. 
NL12RABO 01567 53197 van Stichting Voedselbank Dokkum is ook van harte welkom! 
 
In deze economisch onzekere tijd is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om dagelijks goed en gezond eten te 
kopen. De Voedselbank helpt door levensmiddelen, verkregen door inzameling of gekocht met verkregen giften, 
uit te delen. Met grote zorgvuldigheid zorgt de Voedselbank ervoor dat de levensmiddelen bij diegenen komen 
die het het hardst nodig hebben. Kunt en wilt u delen met hen die (tijdelijk) niet rond kunnen komen? Doet u dan 
mee aan de Actie voor de VOEDSELBANK in TERNAARD!!!! 
 
 
 



 

LITURGIE:  
 
Welkom  
Zingen: Psalm 95 : 1 en 3 
Stil gebed / bemoediging en groet 
 

Zingen: Klein Gloria Lied 195 Ere zij de Vader en de Zoon…… 

Inleiding thema: God baant een weg waar geen weg is.. 

 
 
Gebed 
Kinderlied kom aan boord (https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg) 
 
Wegwijzing voor ons leven: 1 Petrus 1: 3-6 en 13-23 (NBV21) 
 
Zingen Lied 675 : 1 Geest van hierboven 
 
Inleiding Schriftlezing met onderstaand kaartje 
 

 
Lezen door lector: Exodus14: 5-18 (NBV21) 
 
Zingen: Psalm 86 : 5, 6 en 7 Gij zijt groot en zeer verheven  
 
Verkondiging: God baant een weg waar geen weg is.. (Exodus 14: 14 en 15) 
 
Zingen: Lied 941 : 1,3 en 4 Waarom moest ik uw stem verstaan? 
 
Gebeden 
Zingen: Lied 634: U zij de glorie 
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. 

mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/


 

 

 

30 oktober 2022 
 

Grutte Tsjerke Ternaard: 

Tematsjinst: 

 

        “Ien minske makket it ferskil” 

 

Mei in songen kantate brocht troch it Kwartettekoar  

Ûnder lieding fan Feike van Tuinen. 

 

Oanfang fan dizze bysûndere tsjinst: 9.30 oere. 
 

Fan herte wolkom! 

 



 

 


