
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  29 augustus 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  (Heilig Avondmaal, lopend) 
Voorganger:     Ds. A.J. van der Wiel 
Lector:       Jannechien v.d. Kooi 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat (Avondmaal) 
Presentatie gemaakt:   Chris v.d. Veen 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en David de Vries 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar  

Dhr en Mevr H. ten Klooster-F. de Jong, W. van Peymastrjitte 18, 
zij waren op 3 augustus 55 jaar getrouwd  
    

ZIEKEN:  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
5 september is  jarig Mevr. Krook-v Oostrum, van der Haerstrjitte 7. 
Dhr en Mevr G. Sinnema-A. Turkstra,  Holwerterdyk 11,  zij waren op 20 augustus 45 jaar getrouwd 
 
GEBOREN:  
- op 19 augustus Levi, zoon van Anne en Anica Hellinga, Worp van Peymastrjitte 8 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 5 september 2021:  
- hebben we als gastvoorganger Ds. E. van der Veer 
-  is er kinderkerk voor groep 1-4 en 5-8 
- zingen we het kinderlied: mijn God is zo GOED 
 
AGENDA:  

 maandag 30 augustus: kerkenraadsvergadering 19.30 uur in “De Iepen Ark” 

 woensdag 1 september: inleverdatum kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 

 woensdag 1 september: inleverdatum kopij jaarboekje, naar de scriba mailen 

 Donderdag 2 september: Buurtbakje in de Iepen Ark, tussen 9: 30 uur en 11: uur 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Vakantie 
Da. Hilde Graafland heeft tot en met 10 september vakantie. Voor pastorale zorg is Marianne Folbert 
beschikbaar. 
 
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! 
  



 

LITURGIE zondag 29 augustus 2021:  
 

Orde van dienst 

 

Orgelspel 

Binnenkomst van de kerkenraad  -  welkom  (en e.v. mededelingen) 

Aanvangslied:  De geloofsbelijdenis  NLB  340 B 

Stil persoonlijk gebed 

Wij melden ons bij de Heer 

De Heer laat ons groeten 

Antwoordlied  : het klein gloria 

   Gebed van verootmoediging 

   Loflied  Psalm 103 : 3 

Kinderlied: Ik ben 

Heilige Schriftlezing:  Romeinen 8 :  31 tot en met vers 39 

Antwoordlied  NLB 575 ; 1 ,6  (Jezus, leven van ons leven) 

Homilie 

Instemmingslied NLB 381 : 1, 2, 3, 4, 5  (genadig Heer, die al mijn zwakheid weet) 

Collecten   -   (predikant naar de tafel) 

   Inzettingswoorden 

   Gedachtenis 

   Nodiging 

   Lied  (of een orgelmeditatie)  Evangel. Liedb. 147 : 1, 2  (Heer, ik hoor van rijke zegen) 

   Sursum corda 

   Communie 

   Dankgebed en voorbeden 

   Slotzang  NLB 381 : 6  (ik wil U danken, grote levensvorst) 

   Zegen 

   Gezongen  Amen    NLB  415 : 3  (Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen) 

Orgelspel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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