
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  3 oktober 2021 
 
11.00 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. H. Graafland   
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:        
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk en Israel 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Debora en David de Vries 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Ruurd en Ria Riemersma- 
v.d. Kleut, Hantumerwei 19. 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
 4 oktober Dhr. D. de Vries   Holwerterdijk 4   
 
Siebe en Jannie de Graaf, Van Aylvastrjitte 10, waren op 30 september 45 jaar getrouwd   
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 10 oktober 2021:  
- hebben we als voorgangers da. Hilde Graafland en Marianne Huisman 
- wordt de Heilige Doop bediend aan: 
   Fenna Janke, dochter van Theo van der Wal en Hieke Wagenaar 
   Silvan, zoon van Sierd en Christine Boersma-Heins 
-  is er geen kinderkerk 
-  is het ook een OpenDeurDienst 
- is er na de dienst koffiedrinken 
- zingen we als kinderlied: Je mag er zijn        https://www.youtube.com/watch?v=tswItfYt-kU 
- 
 
AGENDA:      
- 6 oktober 20.00 uur vrouwengeloofsgespreksgroep bij Janneke Boeijenga 

      
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
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! 
 

 

Vandaag 3 oktober: Israëlzondag. => Bij de uitgang kunt een Israëlkrant meenemen  



 

 
 
LITURGIE:  
 

Thema: Wat is geloven? 

Met: Rebecca van den Berg, Jorrit Riemersma, Renske Riemersma, Henny Sijtsma, Lidewij Sijtsma 

 

Welkom (door Renske Riemersma) 

Lied bij het begin: Waymaker  https://www.youtube.com/watch?v=29IxnsqOkmQ  

Stil gebed, votum en groet 

Lied: Geest van hierboven (NLB 675) 

Inleiding op de dienst (Jorrit Riemersma) 

Toelichting op het volgende lied (Henny en Lidewij Sijtsma) 

Lied: Nobody door Casting Crowns:   https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=casting+crowns+nobody   

Gebed om de Heilige Geest 

Met de kinderen zingen wij: 

Lied: Lees je Bijbel, bid elke dag (3x, Nederlands, Engels, Frysk) 

(De kinderen gaan naar de kinderkerk) 

Film met interviews  

Toelichting door Jorrit Riemersma 

Lied: Abba, Vader, U alleen  (Opwekking 136) 

Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-6  

Uitleg 

Lied: De kracht van uw liefde  (Opwekking 488) 

Dankgebed en voorbeden   

Toelichting op het laatste lied (Rebecca van den Berg) 

Lied voor het uitgaan: Ik wens jou https://www.youtube.com/watch?v=IOm3B1kztqg 

Zegen 

 

Na de dienst is er nog gelegenheid om met de jongeren na te praten in de kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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