
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 25 juli 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland  
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Boris  en Jacoba  Provily- Metzlar, 
Herweijstrjitte 7  vanwege hun huwelijk.   
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
25 juli  mevr. Venema-Nutma , Stationswei 12 Metslawier. Skûle k. 2.24    
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 1 augustus 2021:  
- hebben we als gastvoorganger ds. J. Arensman 
  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Koffiedrinken na de dienst: 
Bij mooi en droog weer is er na de dienst gelegenheid om koffie te drinken in de tuin van Johan en Janneke 
Boeijenga. Wie wil er een kan koffie meenemen? 
Graag even melden bij Janneke, tel . 0519 571717 

Koffiedrinken op 8 augustus: 
Wie wil er een kan koffie meenemen naar het Wad voor de dienst op 8 augustus tijd 9.30 uur? 
Graag doorgeven aan Janneke Boeijenga 
j.boeijenga@knid.nl| 
0519571717 
0610275571 

 
Collecteren 
Er wordt niet meer digitaal gecollecteerd d.m.v. QR-codes. 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 vermeld 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! 
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LITURGIE:  
 
Welkom 
Intochtslied: Psalm 146: 1, 3 (Zing mijn ziel voor God uw Here) 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Klein Gloria 
Gebed van verootmoediging 
NLB 834 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht) 
Woord van genade en samenvatting van de geboden 
Kindermoment (als ze er zijn) 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Ruth 1 en 4: 13-17 
NLB 791 (Liefde eenmaal uitgesproken) 
Verkondiging: Bitter – over Naomi 
NLB 835 (Jezus ga ons voor) 
Dankgebed en voorbeden 
Slotlied: NLB 864: 1, 5 (Laat ons de Heer lofzingen) 
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. 
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