
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  26 juli 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. Bert van der Togt  
Lector:       Janneke Goodijk 
Organist:      Kees Rensma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Sjoukje Hoekstra 
          
BLOEMENGROET: Gaan met onze felicitaties naar Pietsje de Graaf en Ben Walsma G. Japiksstraat 17 i.v.m. hun 
huwelijk    
 
ZIEKEN:  
Zr. Renske de Beer, Gysbert Japiksstrjitte 37, verblijft in Van Andel ouderenpsychiatrie, Locatie Nij Smellinghe, 
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 2 augustus 2020:  
- hebben we als voorganger: da Hilde Graafland 
  
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Zingen in de kerk 
We mogen weer gaan zingen in onze kerkdiensten in Ternaard, maar wel met mate! 
Dat is de uitkomst van de berekening, die we hebben gemaakt naar aanleiding van een rekenmodel van de 
PKN. Volgens deze berekening kunnen wij in ons kerkgebouw met een bezetting van maximaal 70 mensen 15 
minuten ‘veilig’ zingen. Dan praten we over 3 lange liederen (met meerdere coupletten) of 4 korte liederen. 
We hebben besloten dat we dat zo gaan doen. We vragen de voorgangers om een liturgie te houden met 3 of 
4 liederen om te zingen en enkele liederen die via de Videobeelden worden vertoond en waarbij we kunnen 
mee neuriën. Zo hopen we onze diensten veilig en verantwoord te kunnen houden. We zijn erg blij, dat het 
weer mogelijk is. Door te zingen geven we immers ‘stem’ aan ons geloof en aan onze dankbaarheid.  
We stoppen overigens wel met de liederen buiten. Die waren bedoeld om het niet-mogen-zingen nog een 
beetje goed te maken, maar dat is nu niet meer nodig. We danken de blazers van Euphonia voor hun 
bereidwilligheid. 
 
Kom jij het videoteam versterken? 
Het videoteam van de PKN-kerk in Ternaard vraagt jongelui of wat ouderen om het team te komen versterken 
bij het maken van presentaties voor de kerkdiensten op zondagmorgen. 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat eens in de ± 6 weken een presentatie maken, met behulp van een speciaal programma, voor de 
kerkdienst op zondagmorgen. Een andere groep verzorgt dan de uitzending om 09:30 uur en is wereldwijd te 
volgen op Kerkomroep.nl. 
Alles wat in de presentatie moet komen te staan, wordt aangeleverd door de dominee en een vaste 
medewerker. Het te maken programma krijg je meestal woensdag in je mail. Je wordt grondig voorbereid op 
je taak door Chris Veenstra en/of Peter Christiaan Veenstra. 
 
Ja leuk! Ik kom het team versterken! 
Lijkt het jou leuk om het videoteam te versterken? Dan kun je je aanmelden via de mail of persoonlijk bij Oane 
Talsma, tel.0519346460, mailadres: ap.talsma@planet.nl. 

https://uitzending.pkn-ternaard.nl/
mailto:ap.talsma@planet.nl


 

 
LITURGIE:  
 
WELKOM 
INTOCHTSLIED : PSALM 84: 1,2 ( Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer) 
STIL GEBED 
VOTUM EN GROET 
AANVANGSTEKST: HEBREEËN 11:3(NBV 2004) 
 
DOOR GELOOF KOMEN WE TOT HET INZICHT DAT DE WERELD DOOR HET WOORD VAN GOD GEORDEND IS, 
DAT DUS HET ZICHTBARE IS ONTSTAAN UIT HET NIET-ZICHTBARE 
 
GESPROKEN “KLEIN GLORIA “ 
ZINGEN: PS.146 C: 1,4,5. ( “Alles wat adem heeft, love de Here “) 
GODS LEEFREGEL :  GENESIS 2:15  
GEBED 
SCHRIFTLEZINGEN: GENESIS 1:2 EN COLOSSENZEN 1:15-16  
ZINGEN: PSALM 8B :1,2,3,4,5. ( “ ZIE DE ZON, ZIE DE MAAN “) 
SCHRIFTLEZING: PSALM 104  (NBV 2004)  
ZINGEN:  GEZANG 984 : 1,2,3,4,5,6. ( “Gezegend die de wereld schept”)  
VERKONDIGING 
MEDITATIEF ORGELPEL 
ZINGEN:  GEZANG 220 : 1,2,3,4. ( “Zolang een bloem zijn kelk heft naar de zon “) 
DANKGEBED EN VOORBEDEN   
( afgesloten met stil gebed en het samen bidden van het “Onze Vader”) 
ZINGEN: “O GOD , DE GOEDE AARDE  “(  uit: ZINGENDE GEZEGEND DS. A. TROOST nr 306) 
                                                                      ( melodie: melodie Gez  562 NLB “ Ik wil mij gaan vertroosten” 
ZEGEN 
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige 
Geest onze Trooster zij met u en jullie allen. 
Gezamenlijk beantwoorden met “Amen “.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

mailto:j_de_beer@hetnet.nl
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