
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  29 januari 2023 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. D. Schreurs 
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Helma Sjamaar 
Organist:      Melchert v/d Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte Jeugdwerk(JOP) 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Hessel Keegstra  
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Yelmer van der Linden en 
Baukje Hiddema, Pelmûnewei 7 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 05 februari 2023  
- hebben we als voorganger da Hilde Graafland 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
 
AGENDA: 
29 januari: Gebeds(heal)oere om 19.00 uur in de Grutte Tsjerke 
  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  

Een hoge energierekening en dure boodschappen? Wij bieden een plek 

waar het warm en gezellig is. 

Iedere donderdag van 10 tot 13 uur. 

in “Het Groene Hart”. Riedhússtrjitte 37 

Er is koffie/thee, een warme maaltijd  

tijd voor ontmoeting. 

 
Opgave voor de maaltijd uiterlijk  de dinsdag voor de donderdag dat je komt eten:   

Petra de Bruijn:   0624239373  of  Janneke Goodijk: 0615238739 

Kosten: 3.50  

  
Commissie De Waarme Wenkeamer 

In samenwerking met:  Dorpsbelang Ternaard, Solidair Friesland, Stichting Groene Hart, PKN 

Ternaard. 
  



 

 
 
LITURGIE:  
 
  inleidend orgelspel 
  woord van welkom 
  samenzang: 8 vers 1, 3 en 5 
  stil gebed 
  votum en groet 
  samenzang: Klein Gloria 
  samenzang: 807 vers 1, 2 en 3 
  de tien geboden 
  samenzang: 131a 
  gebed 
  samenzang: 8b (Zie de zon, zie de maan) 
  de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
  lezing uit de Bijbel: Genesis 6 vers 1 t/m 4 (NBV21) 
  samenzang: 538 
  preek: _'Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, 
  hij is immers niets dan vlees'_ 
  meditatief orgelspel 
  samenzang: 807 vers 4, 5 en 6 
  gebeden 
  collecte 
  samenzang: 263 
  zegen 
  samenzang: 'Amen, amen, amen' 
  uitleidend 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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