
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  25 april 2021 Bevestigingsdienst 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland 
Lector:       Minke van der Wal 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang  Corona hulp 
Presentatie gemaakt:   Peter Christiaan Veenstra  
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Mevr. V.d. Weg-v.d. Ploeg , de 
Skûle kamer 107, zij werd op 20 april 90 jaar.  
 
BEVESTIGINGSDIENST: 
Willem van der Bent wordt bevestigd als ouderling-kerkrentmeester 
Meindert Kingma wordt herbevestigd als diaken 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 2 mei 2021  
- hebben we als gastvoorganger Ds. H.F. de Vries 
- wordt Anna-Eva Kingma, dochter van Arnold Kingma en Debora Kingma-de Vries gedoopt 
 
AGENDA:  
Vanavond : gebeds(heal)oere Grutte Tsjerke 19:00 0ere 
28 april:  Moderamen 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Extra collecte 25 april: Coronahulp: we gaan door! 
Corona. Al ruim een jaar lang zet dit virus de wereld op zijn kop. Maar waar we in Nederland hoopvol uitkijken 
naar betere tijden, zitten in veel landen mensen nog steeds zonder inkomen en sociaal vangnet, en lijden ze 
honger. Er is daar nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Daarom gaan we door met coronahulp. Uw 
steun blijft dringend nodig! Kom in actie, door te bidden en gul te geven in de collecte. Hartelijk dank voor uw 
gift en betrokkenheid! 
 
 
 



 

 
 
 
LITURGIE: Liturgie voor zondag 25 april 9.30 uur in Ternaard 

 

Welkom 

Lied: Psalm 138: 1, 4  (gelegenheidskoortje) 

Stil gebed, votum en groet 

Kinderen thuis 

Lied: Kom aan boord  https://www.youtube.com/watch?v=FXhcsEIpZWM 

Verootmoediging 

Lied: Neem mij aan zoals ik ben  https://www.youtube.com/watch?v=_mR8VYYaw6U 

Opdracht 

 

Gebed 

Schriftlezing: Ezechiël 37: 1-14 

Lied: Lieteboek 610 Sa toar en dea  (gelegenheidskoortje) 

Verkondiging  Thema: Zullen wij herleven? 

Lied: De steppe zal bloeien  https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o 

 

Bevestiging van ambtsdragers  
Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de namen bekendgemaakt van degenen die bevestigd zullen 

worden: als ouderling-kerkrentmeester is dat broeder Willem van der Bent, en als diaken Meindert Kingma.  

Ik vraag u, ouderling Tiny van der Veen: Zijn er bezwaren tegen hun bevestiging ingebracht? 

 

Dan mogen wij tot de bevestiging overgaan. Dank aan God! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FXhcsEIpZWM
https://www.youtube.com/watch?v=_mR8VYYaw6U
https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o


 

De apostel Paulus schrijft: 

‘Er is verscheidenheid in genadegaven, 

maar het is dezelfde Geest; 

er is verscheidenheid in bedieningen, 

maar het is dezelfde Heer; 

en er is verscheidenheid in werkingen, 

maar het is dezelfde God 

die alles in allen werkt’. 

En de apostel Petrus zegt: 

‘Dient elkander, 

een ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft,  

als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods’. 

 

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus 

mensen geroepen tot het ambt 

van ouderling en diaken, 

om samen met de predikanten en andere werkers 

deze dienstbaarheid te bevorderen 

en dit rentmeesterschap vorm te geven 

tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam. 

 

En u, broeders, 

die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden: 

Herinnert u altijd met dankbaarheid, 

dat het Christus’ eigen kudde is,  

die u wordt toevertrouwd. 

Hij heeft haar verworven door zijn bloed,  

het is Zíjn Kerk. 

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, 

voed uzelf met het Woord van God 

en bid in uw zwakheid om de kracht van de Heilige Geest. 

 

De ambtsdragers gaan staan 

Geliefde broeders, 

Eenmaal bent u in het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente bevestigd. 

Daarbij hebt u uitgesproken 

dat u de Heilige Schrift aanvaardt als enige regel van het geloof 

en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 

U hebt beloofd geheim te zullen houden 

wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen, 

en uw taak te vervullen 

overeenkomstig de orde van onze kerk. 

 

Nu u uw ambtswerk zult voortzetten of hervatten vraag ik u daarom: 

Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente  

door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 

En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen  

met liefde voor de gemeente 

en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? 

Wat is daarop uw antwoord? 

- Broeder Willem Anton van der Bent 

- Broeder Meindert Kingma 

-  

 

 



 

God, onze hemelse Vader, 

die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve u de genade, 

dat u daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. 

Amen 

In plaats van elkaar een hand te geven leggen we nadrukkelijk onze hand op ons hart.. 

 

Vraag aan de gemeente: 

Gemeente, nu deze broeders bevestigd zijn in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en diaken, vraag ik u: 

Belooft u hen te aanvaarden, 

hen te omringen met uw medeleven, 

hen te dragen in uw gebeden 

en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 

Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord?  

Ja, van harte. 

Lied: NLB 415: 1, 2, 3  Zegen hen Algoede (aangepast) 

 

Dankgebed en voorbeden 

Slotlied: Zegen mij op de weg die ik moet gaan  Opwekking 710 (gelegenheidskoortje) 

Zegen 

Wilhelmus van Nassouwe  https://www.youtube.com/watch?v=lEL_xGifWDk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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