
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  27 februari 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     J.Y. van der Wal   
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Hayo Halbertsma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte Jeugdwerk(Royal Mission) 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Chris van der Veen en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Dhr. Tj. Dijkstra,  A. Nautastrj. 27.
 Hij werd 23 februari 80  jaar. 
 
ZIEKEN:  
We denken aan dhr. Jan Waaksma (Aldbuorren 14), die zwakker wordt en meer en meer verzorgd moet 
worden door zijn kinderen en kleinkinderen. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 6 maart 2022  
- Wordt de dienst verzorgd door de  Commissie Wereldgebedsdag 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: De Here zegent jou 
https://www.youtube.com/watch?v=S77mZCnFTeA&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=12 
 

AGENDA:   2 maart kerkenraadsvergadering 
donderdag  3 maart Buurtbakje  koffiedrinken bij Johan en Janneke Boeijenga 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Collecteren 

Vanaf heden wordt er niet meer gecollecteerd d.m.v. QR-codes. U kunt uw gift 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? U kunt uw bijdrage overmaken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 
Wanneer u duidelijk vermeld waarvoor uw gift is (bv ‘Diaconie’ of ‘College’), dan zorgt de penningmeester 
van de diaconie dat het geld goed terechtkomt. 
Hartelijk dank voor uw gift! 
 
Wereldgebedsdag 
Volgende week zondag is het Wereldgebedsdag.  
Thema: Gods Belofte.  Het gaat over de vrouwen van 
Engeland-Wales & Noord-Ierland. Vanaf 9.00 uur  
is er koffiedrinken in de kerk. Voor de kinderen is  
er gelegenheid te kleuren. De collecte is voor  
Wereldgebedsdag. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=S77mZCnFTeA&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=12


 

Wijkhuisbezoeken 
Komende week start op donderdagavond 3 maart het eerste wijkhuisbezoek voor de wijk van ouderlingen 
Renate en Tsjisse van der Wal. De andere bijeenkomsten volgen later in de maand. Als het goed is, hebt u een 
uitnodiging ontvangen. Anders kunt u die opvragen bij de ouderling (zolang de website nog niet in hergebruik 
is). We verzoeken u ook om u van te voren op te geven bij hen. 
We gaan het hebben over ‘de zachte kant van kerkgebouwen’: wat betekenen ze voor ons en voor de 
opdracht en het werk wat ons als gemeente te doen staat. Deze gesprekken zijn onderdeel van het 
besluitvormingsproces rond de keuze  van de kerkgebouwen in dit jaar. We hopen op een goede ontmoeting 
met elkaar! 
Hartelijk welkom! 
  

40-dagenkalender 
Via www.veertigdagenkalender.nl kun je u een gratis 40dagenkalender bestellen. Het is een uitgave van 
Petrus in het Land, van de Protestantse Kerk Nederland. Elke dag is er een kort stukje bij een Bijbeltekst rond 
de zeven werken der barmhartigheid. Ook worden er kleine opdrachten gegeven: een gebed voor iemand, 
een kaartje sturen, een dag of week geen alcohol drinken. Er is ook een financiële vastenaktie aan verbonden 
voor een jongerencentrum in Beiroet in Libanon. Leuk en zinnig voor als je alleen bent, of samen met je gezin! 
  
 

  

http://www.veertigdagenkalender.nl/


 

 

 
 
LITURGIE:  
Lied van intocht: Lied 313 : 1, 2, en 5 
 
Stil gebed, Woord van verwachting & Groet 
 
Klein Gloria 
 
Zingen: Psalm 119 : 12, 14 
 
Tien Woorden en samenvatting uit Deuteronomium 5 en 6 
 
Zingen: Liet 316 : 1, 4  (frysk) 
 
Kindermoment: zingen lied samen is veel leuker 

https://www.youtube.com/watch?v=HjkolPOgq8E&list=PLVz6ZKkFNOVtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=7 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Johannes 6 : 48-70 
 
Zingen: Psalm 139 : 1, 14 
 
Preek: ‘Heengaan of blijven’ 
 
Zingen: Psalm 1 : 1, 2 en 3 
 
Gebeden 
 
Slotlied: Lied 313 : 3, 4 
 
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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