
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  24 oktober 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     M. Folbert-v.d. Heijden 
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   Groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Janneke Goodijk 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Debora de Vries 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Fam. v.d. Linden- Hiddema 

 Pelmolenweg 7 

 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 31 oktober 2021  
- hebben we als gastvoorganger Ds. J. Bakker 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied:  Zie de zon 

 
AGENDA:    
Vanavond 24 oktober 19.00 uur Gebeds(heal)oere in de Grutte Tsjerke 
Donderdag 28 okt.  ‘Buurtbakje’ in de Iepen Ark. Vrije inloop tussen 9:30 en 11:00 uur 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Collecteren 
Het digitaal collecteren d.m.v. QR-codes is verleden tijd. 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! 
 

ACTIE voor de VOEDSELBANK in TERNAARD. 

Evenals voorgaande jaren organiseert de ZWO commissie van de Protestantse Gemeente in samenwerking 
met SPAR Herder en Dorpsbelang een actie voor de Voedselbank in Ternaard. Van 28 oktober t/m 5 november 
2021 kunt u levensmiddelen inleveren bij SPAR Herder. Het ideale boodschappenlijstje van de Voedselbank 
vindt u op de flyer die eind oktober huis aan huis in Ternaard zal worden verspreidt. 
Ondanks een beter economisch klimaat in Nederland blijft het bestaan van een Voedselbank van belang. Er 
zijn tal van oorzaken waardoor mensen (tijdelijk) financieel in problemen komen. Ook dit jaar zorgt de corona 
crisis nog voor extra toeloop naar de Voedselbank. Ook de hoge energieprijzen kunnen ervoor zorgen dat 
mensen te weinig overhouden om goed en verantwoord eten te kopen.   De Voedselbank zorgt er voor dat 
iedereen toegang houdt tot de dagelijkse gezonde maaltijd. Hiervoor wordt uw hulp gevraagd. Geef uw 
goederen af bij de SPAR of als u liever een gift doet kan dit op rekeningnummer: NL12RABO0156753197 van de 
Stichting Voedselbank Dokkum. Namens de Voedselbank alvast heel hartelijk dank! 
  



 

 

 
 
 
LITURGIE:  
 
Welkom 

Intochtslied: Psalm  139: 1, 2 en 14   Heer, die mij ziet zoals ik ben 

Stil gebed 

Votum en groet 

Klein Gloria 

Gebed van toenadering  

Zingen: Liet 221  sa freonlik en sa feilich as it ljocht   

Leefregel: 1 Thes. 5: 12-24 

Kinderlied: Kom aan Boord        https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg 

Hierna gaan zij naar de nevendienst 

 

Gebed om Gods geest 

Lezen: Johannes 3: 22-36 

Zingen: Lied 675:1 Geest van hierboven 

Verkondiging  

 

848 - Alzo lief had God - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7x-J-jsJJa8 

 

Dank en voorbede, stil gebed en gezamenlijk het Onze Vader 

Slotlied: Liet 422   Lit de wurden, al Jo wurden, reitsje ús yn’t moed   

Zegen 

Collecte bij de uitgang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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