
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  3 juli 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Da. J.J. Douma-van der Molen 
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Gerda Boersma 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Onderhoud kerk 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Hessel Keegstra en Chris Veenstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar dhr. A. van Huizen en mevrouw W. 
van Dekken, Wjuk 39. Zij waren op 27 juni 25 jaar getrouwd. 
  

Stuur eens een kaartje naar: 
4 juli: jarig mevr. A. de Jong-Scharfetter, A. Nautastrjitte 19 
5 juli: jarig mevr. J. Braaksma-de Graaf, Holwerterdyk 8 
9 juli: 30 jaar getrouwd, dhr. L. Roorda en mevrouw M. Boonstra, Nesserwei 1 
 
ZIEKEN:  
Mevr. W.W.R. Krook-van Oostrum is tijdelijk opgenomen in: Noorderbreedte revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD 
Leeuwarden. 

 
AGENDA:  
7 juli: van 9.30 tot 11.00 uur Buurtbakje bij Janneke Goodijk 
13 juli: inleveren kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 
13 juli: diaconievergadering 
 
Volgende week zondag: 
- hebben wij als voorganger da. Hilde Graafland 
- zal er een speciale kinderdienst worden gehouden. Uiteraard is de hele gemeente juist hartelijk welkom. De 
liederen en de preek zullen toegespitst zijn op de kinderen.We beginnen de dienst om 10 uur. Vanaf half 10 is 
er koffie en limonade. Kom allemaal! 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
College van kerkrentmeesters 
De kerkenraad deelt u mee dat broeder Willem van der Bent besloten heeft om het ambt van 
kerkrentmeester terug te geven aan de gemeente. Dit, omdat hij zich te weinig gesteund voelt door de 
gemeente in de gezamenlijke opdracht aan de kerkenraad om te komen tot een toekomstbestendig beheer 
van de gebouwen. Als kerkenraad respecteren wij zijn gevoelens hieromtrent, maar betreuren wij ten zeerste 
zijn besluit om af te treden. Wij danken Willem voor zijn kundigheid en inzet en wensen hem en zijn vrouw 
Gea Gods zegen toe. 
  

Jeugdwerk 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de benoemingscommissie, na een aantal gesprekken 
en positieve ontmoetingen met de jeugdouderlingen en de jeugd zelf, heeft voorgesteld om mevr. 
Aafke Stegeman-van Dijk te benoemen tot nieuwe jeugdwerker in Ternaard. De kerkenraad heeft zich bij dit 
voorstel aangesloten en de overeenkomst formeel bekrachtigd.  Aafke Stegeman is 37 jaar en woont met 
haar man en gezin in Leeuwarden. Aafke heeft veel kennis van en ervaring in het jeugd- en jongerenwerk en 



 

hoopt onze gemeente vanaf 1 juli te versterken. Haar werkzaamheden zullen vooral bestaan uit het 
begeleiden en ondersteunen van de Connect avonden, de jeugdkerk, de Open Deur Diensten, jonge gezinnen 
en het jeugdpastoraat. De eerste weken zal Aafke zich voorbereiden en oriënteren op onze gemeente en haar 
doelgroep de jeugd en jonge gezinnen. Ze zal zich binnenkort ook even aan ons voorstellen. 
We zijn dankbaar dat we op deze manier voor het komend seizoen weer perspectief kunnen bieden aan onze 
jeugd. We hopen natuurlijk op een goede samenwerking en wensen Aafke veel zegen toe bij het werk in onze 
gemeente. 
 

  



 

LITURGIE:  

Gezang 479:1,2,4 Aan U behoort o Heer der heren 
 
Intochtslied Ps 24: 1,2 De aarde en haar volheid zijn 
 
Stil gebed, votum, groet: klein gloria 
 
Genadeverkondiging: het grote gebod 
 
Ps 65:5 Gij komt het dorre land doorschrijden 
 
Wetslezing: Deut 8 NBV21 Vergeet in voorspoed de HEER niet 
  
Ps 65:6 Gij kroont het jaar van uw genade 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen:  
Psalm 8 De majesteit van de HEERE NBV21 
 
Hebreeën 2:5-10, HSV Wij zien Jezus 
 
Ps 8:1,3,4 Heer onze Heer hoe heerlijk en verheven  
 
Verkondiging 
 
EL 343:1,2,3,4 Heer onze God, hoe heerlijk is Uw naam die U ons noemt door sterren, zon en maan 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Slotzang EL 161 Komt laat ons vrolijk zingen  

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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