
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 27 juni 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Da. H. Graafland 
Lector:       Alie van der Kooi 
Organist:      Melchert van der Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Onderhoud Kerk 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Yme Dijkstra en Gerrit Sipma 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. E. Sliep-van Gunst, Skûle 
Stasjonswei 12/1.24.  Zij werd op 23 juni  80 jaar. 
 
ZIEKEN: 
We denken in het bijzonder aan dhr. Eeltsje Borger, die met een chemokuur is gestart. 
   
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
30  juni mevr. L. Sijtsma- Dijkstra  G. Japiksstrjitte 4   

 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 04 juli 2021  
- hebben we als gastvoorganger Ds. D. Schreurs 
 
AGENDA:  
- vanavond 19.00 ure Gebedshealoere  
- 28 juni kerkenraadsvergadering 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Ouderenpastor Marianne Folbert heeft vakantie van 1 t/m 30 juni, voor pastorale zorg is da. H. Graafland 

beschikbaar. 

 

WEER ZINGEN IN DE KERK: 

Vandaag mogen wij als gemeente weer helemaal zingen! Daar zijn we ontzettend blij mee! Wel ‘op 

spraakniveau’. Dat is een moeilijk criterium. Laten we afspreken, dat we gewoon, dus wél hoorbaar voor 

elkaar, maar niet hard zingen, waarbij we wat meer kracht zetten. Dan moet het goed gaan! 

THEMA VAN DE DIENST: 

Vandaag gaat de preek over Sara. Ik wil de komende tijd meer vrouwen uit de Bijbel voor het voetlicht halen. 

Misschien heb jij ook een vrouw uit de Bijbel, waar je graag een keer over zou willen horen. Schroom niet, en 

laat het me weten. Dan zal ik kijken, of ik er wat mee kan. 



 

  



 

 
 
LITURGIE:  
 Welkom 

Intochtslied: Psalm 100  (Juich Gode toe, bazuin en zing) 

Stil gebed, votum en groet 

Gebed van verootmoediging 

Lied: NLB 221  (Zo vriendelijk en veilig als het licht) 

Woord van genade 

De kinderen aan bod 

Lied: Zomaar te gaan  https://www.youtube.com/watch?v=kdVu-J3ewrc 

Gebed om de Heilige Geest 

Schriftlezingen: Genesis 18: 1-15 en 21: 1-7 

Lied: NLB 827  (Mensen wij zijn geroepen om te leven) 

Verkondiging: Sara lacht… 

Lied: Lieten fan leauwe en langstme 129 (Opwekking 687) 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: Opwekking 136: 1,2 (Abba, Vader) 

Zegen 

 

Lieten fan leauwe en langstme 129: 

 

Hear, wiis my jo wei as oan in twiivlich bern, 

dat rêstich folgje mei, as’t it paad noch net ken. 

As ik gjin krêft mear ha, fersliten bin, 

treast my dan oan, dat ik wer moedich fierder kin.  

 

Hear, lear my jo wei dy’t suver is en goed. 

Jo wurd is ûnderweis as in ljocht foar myn foet. 

As ik gjin sicht mear ha, it tsjuster is, 

bring my dan op jo spoar, it spoar dat ivich is.  

 

Hear, lear my jo wil te folgjen as in bern, 

dat blyntsjeswei en stil Jo fertrout en Jo ken. 

As ik gjin nocht mear ha en my ferset, 

bring mei jo wurd en Geast wer waarmte yn myn hert. 

 

Hear, lear my de sin, it doel fan myn bestean: 

Wêr’t ik Jo tsjinje kin; ik stean klear om te gean. 

As ik it paad net wit, dat’k folgje moat, 

toan my dan Kristus dy’t myn wei al ôfrûn hat, 

toan my dan Kristus dy’t myn wei al ôfrûn hat. 

 
 
 
 
 
 
 
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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