
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 24 mei 2020  
 
09.30 uur        Grutte Tsjerke   
Voorganger:       zr. A. Hoekstra 
Lector:         J. v.d. Kooi 
Dienstdoende ambtsdragers N. Veenema (diaken) en Tr. V.d. Berg (ouderling) 
Presentatie gemaakt:     Chr. Van der Veen 
Bediening presentatie:   P.C. en Chr. Veenstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan voor Ternaard  met onze hartelijke felicitaties naar Wybren en Etty Talsma- 
Pruiksma ,Van Harinxmastrjitte 11, zij waren op 16 mei 45 jaar getrouwd. 
Voor Holwerd gaan de bloemen als groet en ter bemoediging de naar br. D Koopmans , Pôlewei. 

 
ZIEKEN:  
 
AANSTAANDE ZONDAG 31 mei 2020: 
- hebben we als voorganger past. M. Folbert. 
 
AGENDA: 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Bemoediging 
Welk lied of welke tekst heeft jou bemoedigd in de afgelopen tijd? Wil je dit met de gemeente delen in de 
Pinksterdienst op 31 mei 2020? Geef het dan door aan Marianne Folbert d.m.v. een briefje in de brievenbus, 
bellen of mailen. Herweijstrjitte 51 , tel. 571819, mariannefolbert@hotmail.com 
 
Aangepaste diensten tot tenminste 1 juli 
Ondanks dat het vanaf 1 juni weer mogelijk is om samen te komen in groepen van 30 personen, heeft het 
moderamen besloten om tot tenminste 1 juli nog op digitale wijze door te gaan. Dit, omdat er ook binnen 
onze gemeente verschillend wordt gedacht over het heropstarten van de kerkdiensten en omdat het nog erg 
lastig wordt om te bepalen wie er welke zondag naar kerk toe kan. Wij hopen dat er vanaf 1 juli wat meer 
ruimte komt en zullen hier als kerkenraad op 8 juni over vergaderen. 
Dit betekend dat er tot 1 juli nog géén kerkdiensten in de kerk zijn. We blijven de kerkdiensten vooraf 
opnemen en plaatsen deze vervolgens online.  In de Kalender op de website van de gemeente kunt u de 
invulling van de kerkdiensten tot 1 juli bekijken. 
 
Kerkdienst bekijken 
Daarnaast hebben wij als videoteam vernomen dat het op zondagochtend lang niet altijd mogelijk is om de 
kerkdienst te bekijken via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App. Dit komt omdat de servers van 
Kerkomroep.nl de drukte niet goed aankunnen. Daarom hebben wij hierop een tijdelijke oplossing bedacht: 
Op de dag van de desbetreffende kerkdienst kunt u tussen 7.30 uur en 12.30 uur de kerkdienst ook bekijken 
via onze website. Er wordt automatisch een bericht geplaatst met hierin een YouTube film van de kerkdienst. 
Na 12.30 uur blijft het mogelijk om de kerkdienst via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App te bekijken. 
  
Een andere oplossing hiervoor is om eerst de uitzending op te slaan. Dan lukt het beter om de uitzending ook 
daadwerkelijk te volgen. Ook kunt u natuurlijk de uitzending via geluid volgen, of op een later tijdstip via 
beeld.  
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LITURGIE: zondag 24 maart 2020 
 
Oanhef 
 
Intochtslied Psalm 27: 1, 7  Mijn licht , mijn heil is  Hij, mijn God en Here  
https://www.youtube.com/watch?v=XqJjQT9U244  
 
Votum en Groet 
 
Lied 793, Bron van liefde, licht en leven 
https://www.youtube.com/watch?v=5FKL78f7JXc  
 
Inleiding op de dienst 
 
Blijf mij nabij  https://www.youtube.com/watch?v=dLNDcQP-rpg  
 
Bidden 
 
Berne momint 
 
Onder boven voor en achter, God is altijd bij mij. 
https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0  
 
Lezing Johannes 14: 15- 26  
 
Ga niet alleen door ’t leven  
https://www.youtube.com/watch?v=NlbA155Nt68     
 
Overdenking  
 
Jezus leeft in eeuwigheid 
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCMvtMm1A_I8o793TgMZN46Q&v=4qz_KYPmQe0&feature=em
b_rel_end  
 
Danken en bidden  
 
Slotlied Er is een God die hoort 
https://www.youtube.com/watch?v=j_uMTT_mLgA  
 
Zegen 
  
 
 
 
 
 
 
 
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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