
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 31 mei 2020 1e PINKSTERDAG 
 
09.30 uur        Grutte Tsjerke   
Voorganger:       past. M. Folbert 
Lector:         O. Bouma 
Dienstdoende ambtsdragers G. Bilker (ouderling) en F. de Beer (diaken) 
Presentatie gemaakt:     R. Talsma 
Bediening presentatie:   P.C. en Chr. Veenstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan voor Ternaard naar  mevr. Willemsen, Nijbuorren 56,  zij zijn 60 jaar getrouwd. 
Dhr. Willemsen verblijft in de Waadwente. 
De bloemen van Holwerd gaan als groet en ter bemoediging vandaag naar br. P. vd Woude, Teebus. 
 
ZIEKEN:  
 
AANSTAANDE ZONDAG  7 juni 
- hebben we als voorganger da. H. Graafland. 
 
AGENDA: 
- dinsdagavond 2 juni vergadert de kerkenraad van Holwerd. 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Aangepaste diensten tot tenminste 1 juli 
Ondanks dat het vanaf 1 juni weer mogelijk is om samen te komen in groepen van 30 personen, heeft het 
moderamen besloten om tot tenminste 1 juli nog op digitale wijze door te gaan. Dit, omdat er ook binnen 
onze gemeente verschillend wordt gedacht over het heropstarten van de kerkdiensten en omdat het nog erg 
lastig wordt om te bepalen wie er welke zondag naar kerk toe kan. Wij hopen dat er vanaf 1 juli wat meer 
ruimte komt en zullen hier als kerkenraad op 8 juni over vergaderen. 
Dit betekend dat er tot 1 juli nog géén kerkdiensten in de kerk zijn. We blijven de kerkdiensten vooraf 
opnemen en plaatsen deze vervolgens online.  In de Kalender op de website van de gemeente kunt u de 
invulling van de kerkdiensten tot 1 juli bekijken. 
 
Kerkdienst bekijken 
Daarnaast hebben wij als videoteam vernomen dat het op zondagochtend lang niet altijd mogelijk is om de 
kerkdienst te bekijken via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App. Dit komt omdat de servers van 
Kerkomroep.nl de drukte niet goed aankunnen. Daarom hebben wij hierop een tijdelijke oplossing bedacht: 
Op de dag van de desbetreffende kerkdienst kunt u tussen 7.30 uur en 12.30 uur de kerkdienst ook bekijken 
via onze website. Er wordt automatisch een bericht geplaatst met hierin een YouTube film van de kerkdienst. 
Na 12.30 uur blijft het mogelijk om de kerkdienst via Kerkomroep.nl of de Kerkomroep App te bekijken. 
  
Een andere oplossing hiervoor is om eerst de uitzending op te slaan. Dan lukt het beter om de uitzending ook 
daadwerkelijk te volgen. Ook kunt u natuurlijk de uitzending via geluid volgen, of op een later tijdstip via 
beeld.  
 
  
  

https://www.pkn-ternaard.nl/berichten/1313
https://www.pkn-ternaard.nl/kalender


 

 
 

PERSBERICHT 
 

Datum:  26 mei 2020 

  

Pinkstermaandag digitale viering van Pinksterfeest Veenklooster 
  
Het Pinksterfeest in Veenklooster kan dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan in het bos, op het veld en in de 

festivaltenten. Het bestuur van Pinksterfeest Veenklooster is daarom op zoek gegaan naar een alternatief. In samenwerking met 

Streekomroep RTV NOF zenden zij Pinkstermaandag 1 juni 2020 om 10:00 uur een bijzondere dienst uit op televisie en online. 

Dit gebeurt vanuit Veenklooster.  

 

De voorganger in deze dienst is ds. Aalderink. De muzikale medewerking komt van de band Lighthouse. Bij de opnames wordt er 

rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat het aantal aanwezigen tot het minimum beperkt blijft. 

De viering is te volgen via het HD digitale tv-kanaal 20 bij Kabelnoord (wie daar geen geluid heeft kiest SD kanaal 934) of via 
streams & www.rtvnof.nl. 

 

 

http://www.rtvnof.nl/


 

 
 

Collecteafkondiging kerk Marokko 
Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Geest van God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt. 

Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van kerken in Marokko. Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit 

islamitische land. Ja, ze zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar christenen uit diverse Afrikaanse landen bij elkaar 

komen. Ze spreken veel verschillende talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans.  

 

Naar deze kerken komen Afrikaanse studenten, die in Marokko studeren en er soms blijven wonen. Maar ook Afrikaanse 

migranten die in Marokko stranden, onderweg naar Europa. In Nederland horen wij vooral berichten over de gevaarlijke 

oversteek over de Middellandse Zee. Hun minstens zo gevaarlijke tocht door de barre woestijn is ons minder bekend. Ze 

verliezen vrienden, ze moeten geld zien te verdienen om te overleven, ze wonen beroerd en er is vaak geen medische zorg 

als ze ziek zijn.  

 

Wat is het dan belangrijk als er een kerk is die naar je omkijkt! Die je van voedsel en kleding voorziet en die een 

luisterend oor biedt. Dat er een plek is om Gods troost en nabijheid te zoeken. Met uw bijdrage  ondersteunt Kerk in 

Actie de kerk in Marokko om praktische hulp te bieden aan migranten. Daarnaast is uw gift ook bedoeld om predikanten 

op te leiden. Zo waait Gods Geest door Marokko en brengt vele nationaliteiten samen…. Bedankt voor uw bijdrage! 

 

Kerkbladbericht kerk Marokko 

 
Collecte voor jonge open kerk in Marokko 
Vandaag collecteren we voor kerken in Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit 

Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit 

Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij 

verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien 

jaar in Marokko. “Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden 

door gebrek aan medicijnen.”  

 

De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere 

migranten. “Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde.” Sinds Jean een 

werkvergunning heeft is hulp verlenen makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: “Ik 

hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen.” 

 

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en 

hulp te bieden aan migranten. U kunt het bedrag overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie 

NL73RABO00307866750 o.v.v. Pinkstercollecte. 
  



 

 

LITURGIE: zondag 31 mei 2020, Pinksteren 
  

Aanvangswoord 
 
Overlijdensafkondiging Holwerd 
 

Muziek Abba Vader: https://www.youtube.com/watch?v=ZTRqgjtHni4 

Gebed 

Muziek Nederland Zingt:  Veni Sancte Spiritus https://www.youtube.com/watch?v=Vjn_oeov4LE  
 Heilige Geest kom tot ons Bovenkerk Kamerkoor Kampen & Gospelkoor Tin Speransa 
 
Kindermoment 
 
Muziek: liefde, blijdschap, vrede  https://www.youtube.com/watch?v=cZs25QyXEP4  
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-21 
 
Muziek: wat vliedt of bezwijk getrouw is mijn God https://www.youtube.com/watch?v=bvPzce2NDwQ 
 
Handelingen 2: 37-42 
 
Muziek: Er is een God die hoort  https://www.youtube.com/watch?v=YMokAdixghU  
 
Verkondiging 
 
Muziek Nederland Zingt: Elk uur elk ogenblik https://www.youtube.com/watch?v=RTEHxVZUO0s 
 
Dank en voorbede 
 
Slotlied:  https://www.youtube.com/watch?v=zS6VxuyN448&t=119s  
Nederland zingt: Lichtstad met de paarlren poorten 
 
Zegen 
 
Muziek bij het uitgaan van de kerk:  
https://www.youtube.com/watch?v=A5aAMIQmoDE&list=PLBDD99E036607E609&index=3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.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 doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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