
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  30 oktober 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Kwartettenkoor 
Kind van dienst:    Anjana Postumus 
Kindernevendienst:   Groep 1-4 en 5-8 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Dankstondcollecte(zakjes)                                 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. A. Keegstra-- Siedsma 
 Skûle k.206. Zij werd op  23 oktober 95 jaar. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 06 november 2022  
- hebben we als gastvoorganger:  Ds. D. Schreurs 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: kijk eens om je heen 
 
AGENDA:  
Vanavond om 19.00 uur Gebeds(heal)oere in de Grutte Tsjerke 
- 31 oktober om 19.30 uur kerkenraadsvergadering in De Iepen Ark 
-2 november Allerzielen ‘voor  wie steek jij een kaarsje aan? in de Grutte Tsjerke van 18.00 tot 19.00 uur 
-2 november om 19.30 uur Dankstond in de Lytse Tsjerke, aansluitend gemeente-avond. Graag het liedboek 
meenemen!! 
3 november: buurtbakje in Het Groene Hart vanaf 9.30 uur 
 
AGENDA Gemeente-avond 
- Opening 
- Vaststellen agenda 
- Notulen vergadering bidstond 9 maart 2022 en 7 september 2022 
- Diaconie, begroting 2023 
- College van Kerkrentmeesters, begroting 2023 
- Kerkelijke gebouwen 
- Rondvraag 
- Sluiting 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Actie voor de VOEDSELBANK in TERNAARD: 
Ook dit jaar wordt er in Ternaard een Inzamelactie voor Voedselbank Dokkum gehouden. 
Van donderdag 27 oktober t/m vrijdag 4 november kunt u (lang)houdbare levensmiddelen brengen naar het 
Inzamelpunt SPAR HERDER in Ternaard. Liever geen levensmiddelen doneren? Een financiële gift op rek. nr. 
NL12RABO 01567 53197 van Stichting Voedselbank Dokkum is ook van harte welkom! 
 
In deze economisch onzekere tijd is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om dagelijks goed en gezond 
eten te kopen. De Voedselbank helpt door levensmiddelen, verkregen door inzameling of gekocht met 
verkregen giften, uit te delen. Met grote zorgvuldigheid zorgt de Voedselbank ervoor dat de levensmiddelen 
bij diegenen komen die het het hardst nodig hebben. Kunt en wilt u delen met hen die (tijdelijk) niet rond 
kunnen komen? Doet u dan mee aan de Actie voor de VOEDSELBANK in TERNAARD!!!! 



 

 

 
 
LITURGIE:  
Wolkom 

 

Sjonge Psalm 84: 1,3,4 

 

Gebed 

 

Wurd foarôf 

 

Zie de zon 

 

Muzikaal yntermezzo 

 

Wy harkje nei  ‘Ien minske makket it ferskil’ 

 

Sjonge: Liet 601: 1, 2 

 

Gebed en oanslutend sjonge: Liet 117 út Hertslach 

 

Kollektes   

 

Segenwinsk 
 

Kwartettekoar: ‘Dat it paad op dy takomt’ 

 

 Dat it paad op dy takomt 

 en de wyn de goede kant útwaait, 

 dat de sinne blier dyn antlit beskynt, 

 de rein dyn lannen myld bedript 

 en oant wy elkoar wer moetsje (2x) 

 meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/

