
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  25 oktober 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds. D. Schreurs 
Kind van dienst:    Trienke Hiemstra 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8. De kinderen beginnen in de kerk 
Lector:       Minke vd Wal 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Hessel Keegstra en Oane Talsma 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Jan en Lettie Keegstra- Bosker 
W. van Peymastrjitte 9,  zij waren op 24 0ktober 40 jaar getrouwd.  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 01 november 2020  
- hebben we als gastvoorganger Da. J.J. Douma 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: kom aan boord 
          (https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg) 
 
AGENDA: 
-Vanavond Gebeds(heal)oere yn `e Grutte Tsjerke 19.00-19:30 0ere 
-Maandag 26 oktober kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de Lytse Tsjerke 
 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Wijziging kosterschap Lytse Tsjerke: 
Vanaf 1 oktober nemen Arjen en Anna Kalma het kosterschap over van Bote en Geertje Schoorstra van de 
Lytse Tsjerke. Dit houdt in dat u voor gebruik van het gebouw contact kunt opnemen met Arjen en Anna.  
Telefoonnummers waarop zij bereikbaar zijn: 0519-221916 of 06-10507671. 
 
Aanmelden kerkdiensten: 
Door het toenemende aantal besmettingen heeft de overheid de kerken het dringende advies gegeven om 
het aantal personen dat fysiek tijdens de dienst aanwezig is te beperken tot 30 personen. Personen die aan de 
dienst meewerken, dit zijn de dienstdoende ambtsdragers, voorganger, koster, organist, personen die de 
presentatie verzorgen, de lector en de leiding van de kinderkerk, zijn hier niet bij inbegrepen. Kinderen tot en 
met 12 jaar hoeft u ook niet aan te melden! 
 
Wij kiezen ervoor om de diensten, zij het met minder mensen, toch door te laten gaan. Het betekent dat wij 
gaan werken met een aanmeldingssysteem. U kunt zich aanmelden via aanmelden.pkn-ternaard.nl. Dit kan 
tot de zaterdagochtend voorafgaand om 12.00 uur. Is het aantal van 30 personen bereikt, dan is reserveren 
voor de desbetreffende kerkdienst niet meer mogelijk. U kunt bij elke dienst zien hoeveel plaatsen er nog 
beschikbaar zijn om te reserveren. Beschikt u niet over de mogelijkheid u digitaal aan te melden, dan kunt u 
zich aanmelden bij de scriba, telefoonnummer 0519-571019. 
Zingen in de kerk: 

https://aanmelden.pkn-ternaard.nl/


 

Er mag wel door een koortje gezongen worden. Er zijn nu al een aantal enthousiaste gemeenteleden die dit 
elke week doen. Wil je ook af en toe meezingen in het gelegenheidskoortje in de kerkdienst, meld je dan aan 
bij Johan Boeijenga. 
  
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 29 oktober t/m 6 november 
2020 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. Dit jaar zorgt ook de corona 
crisis voor extra toeloop naar de Voedselbank.  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! 
 

Dankstondcollecte: 

Binnenkort ontvangt u weer de uitnodiging om mee te doen aan de dankstondcollecte. Sommige gemeenteleden 

zijn gewend, dat de envelop wordt opgehaald. Vanwege de corona willen we u deze keer vragen om uw gift over 

te maken op bankrekeningnummer NL57RABO 0643 3326 63  t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v.   

Dankstondcollecte 2020. U kunt de envelop ook inleveren bij Ria Riemersma, Hantumerweg 19. De envelop 

wordt dus niet opgehaald. Alvast hartelijk dank voor uw gift. 

LITURGIE:  
 
- woord van welkom 
- psalm 62 (intochtslied) Nederland zingt:  https://www.youtube.com/watch?v=zOPQpip9BXw 
- stil gebed 
- votum en groet 
- klein gloria (samen uitspreken) 
- kindermoment 
- lied 936 (luister naar de wind)  Nederland zingt:  https://www.youtube.com/watch?v=vwN_Oo-_Ptk 
- gebed 
- eerste lezing uit de Bijbel: Psalm 34 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) 
- psalm 34 vers 4 (gezongen door gelegenheidskoor) 
- tweede lezing uit de Bijbel: Mattheüs 11 vers 28 t/m 30 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) 
- opwekking 412 (komt tot mij; gezongen door gelegenheidskoor) 
- preek 
- psalm 63 vers 1, 2 en 3 (Nederland zingt) https://www.youtube.com/watch?v=rRRNul9eyr4 
- gebeden 
- geloofsbelijdenis (uitgesproken door de voorganger) 
- psalm 62 vers 1 (mijn ziel is stil - samen met: bij God ben ik geborgen), Nederland zingt 
https://www.youtube.com/watch?v=DsgDjtOwono 
- zegen 
- 'amen' (1x) - samen uitspreken 
 
 
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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