
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  28 februari 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Ds. C. Cluistra 
Lector:       Gerda Boersma 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Jeugdwerk (Royal Mission) 
Presentatie gemaakt:  Chris v.d. Veen 
Bediening presentatie:  Sjoukje Hoekstra en Debora de Vries 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Mevr. A. v. Huizen-Hoekstra,  
Skûle  k.2.08. 
          
ZIEKEN:  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
6 Maart Mevr. Y. Meinema-Machiela, Nieuwbuurt 52  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 7 maart 2021:  

- Wordt de dienst verzorgd voor de Wereldgebedsdagcommissie. 
 

AGENDA:  
28 februari Gebeds(heal)oere vervalt. 
3 maart Moderamen. 
 

Creatief op weg naar Pasen 
 
De 40 dagen op weg naar Pasen zijn een tijd van bezinning. Dat kan op vele manieren. 
Eén manier is om een Bijbeltekst te kleuren of op eigen wijze uit te beelden. Dat kan 
coronaproof met zijn tweeën. Doe je mee? Meld je aan bij Marianne Folbert, dan 
spreken we samen een tijdstip af. 
 
 
 
 
 

 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Gemeente-avond 
De gemeente-avond gaat op 10 maart a.s. niet door. Tijdens de kerkenraadsvergadering van maandag 8 maart 
worden de jaarrekeningen van 2020 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters behandeld. Vanaf 9 
maart staan deze jaarrekeningen op de site van PKN Ternaard vermeld. Ook worden de jaarrekeningen op het 
Meidielingsblêd van 14 maart vermeld. Heeft u vragen over de jaarrekeningen dan kunt u hiervoor contact 
opnemen met Onno Bouma (diaconie) en Gosse Hiemstra (college van kerkrentmeesters). Bezwaren kunt u voor 
17 maart a.s. indienen bij de scriba, Froukje de Beer. Als er op 17 maart geen bezwaren zijn ingediend, dan 
worden de jaarrekeningen goedgekeurd. 
 
 
 



 

Kerkbalans 
Kerkbalans 2021 heeft een bedrag opgebracht van € 61.000,-;  Dit is ongeveer hetzelfde bedrag als voorgaande 
jaren. College van Kerkrentmeesters wil u hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 
 
Samen aan het Paasontbijt 
Zondag 4 april is het Pasen. Een hoge feestdag in de kerk, maar door Corona moeten ook dan gelovigen zoveel 
mogelijk thuis blijven. Er mag slechts 1 persoon op bezoek komen.  
Wij hebben het volgende bedacht: 
Wat wél kan en mag is dat 1 persoon bij een ander (kan ook een gezin zijn, of een echtpaar) ’s morgens het 
Paasontbijt gaat mee eten. Eventueel kan daarna gezamenlijk de Paasdienst gevolgd worden. Dan maken we er – 
ook al is het in klein verband – toch sámen een vrolijk Pasen van. 
Dit is allemaal niet aan leeftijd gebonden!  
Mochten de regels tegen die tijd versoepelen, dan breiden we uit zodat meer mensen mee kunnen doen aan het 
ontbijt! 
 

Geef je op, als jij samen met anderen een feestelijk begin van de Paasdag wil maken door je ontbijt te delen of 
door bij een ander op bezoek te gaan. 
 

• Ja, ik wil wel voor een ontbijt zorgen: naam en telefoonnummer… 

• Ja, ik doe graag mee met het ontbijt bij anderen: naam en telefoonnummer… 
 
Geef dit voor 29 maart door aan: Minke van der Wal (tel. 571708) of Marianne Folbert (571819) 
 
Wereldgebedsdag 
 

Volgende week zondag 7 maart, wordt de dienst verzorgd 
door de Wereldgebedsdagcommissie. 
Deze keer staat het land Vanuatu centraal, een eilandenrijk 
in de Stille Oceaan. 
De collecte tijdens deze dienst is bestemd voor projecten in 
Vanuatu. We hopen er samen met jong en oud een 
bijzondere dienst van te maken. 
Tot volgende week! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

Nieuw Online collecteren: 
Tijdens de eredienst is de 'dienst der offerande' een wezenlijk onderdeel. Voor de zegen spreken we onze 
gebeden uit voor God en geven wij onze gaven in de 'dienst van de dankbaarheid'. Geloven kan heel concreet zijn. 
Wij doen dat o.a. door het geven van geld voor de lokale geloofsgemeenschap en allerlei projecten van de 
gemeente en van de kerk dichtbij en ver weg. De nood in de wereld is immers groter dan de zorgen van de lokale 
geloofsgemeenschap. 
Nu de kerkdiensten online worden gehouden, zijn wij als diaconie op zoek gegaan naar een andere manier van 
collecteren, zodat we in deze verwarrende tijden toch naar elkaar omzien en samen kerk zijn. We gaan Online 
Collecteren. 
Vanaf zondag 24 januari verschijnt er tijdens de mededelingen voor de dienst een dia met daarop 3 QR-codes;  1 
voor de Diaconie,  1 voor het College van Kerkrentmeesters en 1 voor de Extra collecte. Na het scannen van deze 
codes met uw mobiele telefoon heeft u de mogelijkheid om een zelfgekozen bedrag te doneren aan de collecte. 
Vindt u deze moderne manier te lastig, dan kunt u er ook voor kiezen om zelf een bedrag via de bank over te 
maken. Gegevens hiervoor staan op dezelfde dia. 
De QR-codes staan ook op het Meidielingsblêd en elke zaterdag voorafgaande elke dienst op onze website:  
www.pkn-ternaard.nl/collecte. 
Verder mag u natuurlijk, net als voorheen, er ook voor kiezen om zo nu en dan een bedrag over te maken naar 
PKN Ternaard. 
Op welke manier u ook geeft, wij danken u te allen tijde hartelijk voor uw gift! 

 
 

  
  



 

LITURGIE dienst 28 februari 2021  

 
Welkom  
Intochtslied: Psalm 62 : 1 en ‘Bij God ben ik geborgen’  
te downloaden op https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen 
Stil gebed / bemoediging en groet 
Aanvangstekst:  Jozua 1 : 9 
“Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je 
ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’ 
Luisterlied: Vader, vol van vrees en schaamte, zie https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-
liederen 
Wegwijzing Romeinen 13 : 8-14 
Luisterlied: Jezus vol liefde.. zie https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen 
Gebed 
Lezen: Haggai 1: 1-8 en 14 - 2:9 
Kinderlied voor ons allemaal: ‘Samen’ (E&R) 
https://www.youtube.com/watch?v=R90XvO8HmSo 
Verkondiging: ‘Houd vol! / Wees sterk/moedig (3 x)  Haggai 2 : 4  
Luisterlied: De wind steekt op, zie : https://www.sela.nl/liederen/102/de-wind-steekt-op.html 
Gebed 
Lied: Houd vol! zie https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen 
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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