
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  26 juni 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland 
Kind van dienst:    Amerens van der Linden 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat voor India 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: David de Vries en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. S. Jongeling–de Boer, Nij 
Tjaerda 19 te Damwâld. Zij wordt vandaag 90 jaar. 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR 
27 juni: 25 jaar getrouwd, dhr. A. van Huizen en mevr. W. van Dekken, Wjuk 39 
30 juni:  jarig mevr. L. Sijtsma-Dijkstra, G. Japiksstrjitte 4 
 
GEBOREN: 
Op 11 juni: Riemer, zoon van Anne Rienk Sijens en Antsje Prins 
 
ZIEKEN:  
Mevr. W Krook-van Oostrum (Van der Haerstrjitte 7) brak haar heup en ligt in het MCL. Ze wacht daar nu op 
een tijdelijke opvangplek. 
Mevr. A. de Graaf (Herweystrjitte 29) is inmiddels voor de tweede en laatste keer gedotterd. Het gaat goed. 
Ook mevrouw D. van der Weg-Terpstra (Riedhússtrjitte 10) onderging een hartcatheterisatie. Het gaat haar 
goed. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 3 juli 2022:  
- hebben we als gastvoorganger da. J.J. Douma-van der Molen 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8 
 
AGENDA:  
-vanavond om 19.00 uur gebeds(heal)oere yn de Grutte Tsjerke 
- maandag 27 juni 19.30 uur kerkenraadsvergadering in De Iepen Ark 
- donderdag 30 juni consistorievergadering 
 
Agenda gemeente-avond dinsdag 28 juni om 19.30 uur in de Grutte Tsjerke: 
1. Opening door de voorzitter Eelke Goodijk 
2. Introductie en presentatie Stichting Alde Fryske Tsjerken 
3. Pauze 
4. Gelegenheid tot stellen van vragen 
5. Sluiting, zingen Lied 971 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Kinderdienst: 
Op 10 juli is er een speciale dienst voor de kinderen in de Grutte Tsjerke. Aanvang om 10 uur, vanaf 9.30 uur is 
er koffie en limonade. 
  



 

 

Mededeling voor onze gemeente: 
 
Beste broers en zussen, 
In onze opdracht om samen met de gemeente na te denken over de toekomst van onze gebouwen, proberen 
we als kerkenraad zo zorgvuldig mogelijk te handelen. Als wij geluiden opvangen dat gemeenteleden zich niet 
voldoende gehoord voelen, gaat ons dat ter harte en willen we daarover graag met u in gesprek. Vooralsnog 
liggen alle opties met betrekking tot de gebouwen open en is er helemaal nog geen beslissing genomen. 
 
Die beslissing nemen we pas met elkaar als gemeente, als blijkt dat we samen een duidelijk beeld hebben van 
de verschillende scenario’s en de toekomstige gevolgen daarvan. 
 
Tot dusverre hebben we eerst ingezoomd op het scenario van een mogelijke overdracht van de Grutte Tsjerke 
aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Wat zijn de consequenties daarvan, wat zijn de voor- en nadelen? In 
deze fase past ook de informatieve avond in de Grutte Tsjerke, die wij voor komende dinsdag hebben 
gepland. Op deze avond kunt u allen aanhoren wat de voorwaarden zijn voor een eventuele overdracht van 
de Grutte Tsjerke aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Ook kunt u zelf vragen stellen aan de Stichting. Dit 
alles om zoveel mogelijk transparant te zijn naar de gemeente. 
 
Tijdens de wijkhuisbezoeken zijn we met velen van u in gesprek geweest over de emotionele waarde van de 
gebouwen en de functionele waarde voor de toekomst. Deze gesprekken hebben ons veel informatie 
verschaft, waar we natuurlijk wat mee gaan doen. Een verslag van deze vijf avonden vindt u terug in het 
laatste kerkblad en de volledige aantekeningen op onze website www.pkn-ternaard.nl 
 
Ondertussen zijn we ons als kerkenraad ook aan het oriënteren op mogelijkheden van behoud of verkoop van 
de Lytse Tsjerke en de Iepen Ark. Daarvoor zijn er dorpsbreed gesprekken met andere verenigingen die met 
dezelfde problematiek van beheer en onderhoud zitten. Zijn er mogelijkheden om samen tot een 
toekomstbestendige accommodatie te komen die aanvullend of vervangend kan zijn voor huidige locaties? 
 
Allemaal vragen waar we nog lang geen goed antwoord op hebben en die, wanneer er enige ontwikkeling is, 
zeker ook met u besproken gaan worden. 
 
Voor nu geven we dinsdagavond eerst het woord aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken om ons samen te 
informeren over de voorwaarden die de Stichting stelt aan een eventuele overdracht van de Grutte Tsjerke. 
 
We hopen dat u met ons meedenkt en zijn blij met uw komst.  
Dinsdagavond 28 juni 19:30 u.  Grutte Tsjerke  
 
Namens de kerkenraad 
Eelke Goodijk, voorzitter    
  

http://www.pkn-ternaard.nl/


 

 
 
LITURGIE:  
Welkom 

 

Intochtslied: NLB 213: 1, 2, 4 (Morgenglans der eeuwigheid) 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Dienst van het Woord 

 

Gebed om het licht van Gods Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Filippenzen 4: 1-9 

 

Lied: NLB 695  (Heer raak ons aan met uw adem) 

 

Verkondiging: Heilige onbezorgdheid 

 

Lied: Lieteboek 935 

 

Dienst van de tafel 

  

Onze Vader… 

 

Bij de voorbereiding zingen we:  NLB 377: 1, 2, 3, 4  (Zoals ik ben, kom ik nabij) 

 

Uitdeling en viering 

 

Lezing en lied:  NLB 687: 3  (Wij teren op het woord) 

 

Dienst van de gebeden  

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Collecten 

 

Slotlied:  NLB 723  (Waar God de Heer zijn schreden zet) 

 

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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