
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  26 september 2021 Fryske Tsjinst 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     de heer J.Y. van der Wal  
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Froukje de Beer 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Vredeswerk 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar  mevr. L. de Vries -de Beer , Van 
Sytzamastrjitte 2. Zij werd gisteren 90 jaar.  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 3 oktober 2021  
- hebben we als voorganger da. Hilde Graafland 
- begint de dienst om 11.00 uur 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
- zingen we als kinderlied: Who is the king of  the jungle 
 
AGENDA:  
-vanavond Gebeds(heal)oere om 19.00 uur in de Grutte Tsjerke 
- dinsdag 28 september om 20.00 uur, volwassencatechese in It Sintrum in Holwerd 
- woensdag 29 september om 9.30 uur, ochtendbijbelgesprekskring.   
Een maandelijkse kring in De Iepen Ark van 9.30 – 11.00 uur o.l.v. da Hilde Graafland. Deze eerste keer zullen 
we ook gebruiken om een boekje te kiezen wat we gaan gebruiken en de data vaststellen. Van harte welkom! 
Kom een keer kijken of het wat voor u of jou is. 
-30 september ‘Buurtbakje’ in de Iepen Ark, vrije inloop tussen 9:30 uur en 11:oo uur 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Collecteren 
Het digitaal collecteren d.m.v. QR-codes is verleden tijd. 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 vermeldt 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! 
 
Dienst met catechesanten 
De dienst voor volgende week zondag hebben wij samen als catechesegroep voorbereid en ingevuld. 
Afgelopen jaar zijn we iedere 3 weken bij elkaar geweest, op 1,5 meter afstand weliswaar, en tijdens de 
avondklokperiode zelfs via Teams. Maar ondanks dat leverde het veel goede gesprekken op. Daar willen we 
iets van laten zien in de dienst. 
Naast liederen die we met elkaar zingen hebben we ook een paar liederen uitgezocht die ons persoonlijk 
aanspreken. Daar zeggen we iets over. Ook hebben we een paar interviews gehouden met verschillende 
gemeenteleden over wat geloven voor hen betekent. 
Het thema is: ‘Wat is geloven?’ 
Kom ook! We hopen op een fijne en gezegende dienst! 



 

 
 
 
Geslaagd startweekend 
Het kerkelijk seizoen is begonnen met het thema  
De Koninklijke trein  
Zaterdag was er een voetbalspel tussen kerkenraad  
en de jeugd. De jeugdleden hebben in een spannende  
wedstrijd gewonnen met 2-5. Bij Theo van der Wal 
heeft de jeugd in tentjes geslapen na een gezellige avond rond  
het kampvuur. Na de diensten op zondagochtend bracht  
‘Het Dockumer Lokaeltje’ iedereen naar verschillende  
activiteiten: koffiedrinken in de pastorietuin, De Iepen Ark voor creativiteiten en Het Groene Hart voor 
schminken, spelen en het eten van suikerspinnen. Vanaf 12.15 uur was het eindstation geopend waar kon 
worden genoten van soep, broodjes en hamburgers. Veel mensen hebben genoten van en deelgenomen aan 
het startweekend. 
 
  
 
LITURGIE:  

Sjonge: Ps. 75 : 1, 2 
 
Stil gebed, Wurd fan ferwachting, Groet 
 
Sjonge: Ps. 75 : 3, 4 
 
Tsien Wurden en gearfetting 
 
Sjonge: Ps. 119 : 30 
 
Bernemomint, sjonge God kent jou vanaf het begin  
 
Gebed by de iepening fan it Wurd 
 
Skriftlêzing: Lukas 17 : 20-37 
 
Sjonge: Liet 769 : 1, 2 en 4  
 
Ferkundiging 
 
Sjonge: Ps. 73 : 7, 11 
 
Gebeden 
 
Slotlied: Amenliet 748 : 1, 4 en 5 
 
Seine 
 
 
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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