
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 4 juli 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. D. Schreurs   
Lector:       Jannechien van der Kooi 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: David de Vries en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Henk en Griet Dijkstra 
Stasjonswei 1. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 11 juli 2021:  
- hebben we als gastvoorganger ds. A. Elverdink 
 
AGENDA:  
- 7 juli inleverdatum kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
 
Koffiedrinken na de dienst: 
Familie Boeijenga (Aldbuorren 4)  nodigt iedereen van harte uit om na de dienst bij hun in de tuin te komen 
koffiedrinken. 
 
Coronamaatregelen 
De Coronamaatregelen zijn verder versoepeld. Het is fijn dat er weer gezongen mag worden in de kerk. De 
overige maatregelen blijven echter nog wel van kracht. De 1,5-meter afstand blijft gehandhaafd. Dit houdt in 
dat de koster u nog steeds een plek toewijst in de kerk, bij binnenkomst worden de handen ontsmet en uw 
naam wordt genoteerd.  
 
Diensten in de zomertijd 
De diensten van 18 juli, 25 juli, 1 augustus en 8 augustus zouden in de Lytse Tsjerke plaatsvinden. Om de 1,5 
meter afstand te handhaven is er maar plek voor een beperkt aantal mensen. De diensten vinden daarom 
plaats in de Grutte Tsjerke. Tijdens deze zondagen is er maar één lid van het videoteam aanwezig. Dit houdt in 
dat de diensten alleen via geluid te volgen zijn. Als beeld zijn de dominee en de gemeenteleden zichtbaar. U 
dient dan ook uw eigen liedboek mee te nemen. 
 
Tsjerkepaed yn Ternaard 
Van 3 juli tot en met 11 september is iedere zaterdagmiddag de Grutte Tsjerke van 13.30 tot 17.00 uur open. 

Nodig eens iemand uit om samen de kerk te bekijken! 



 

  



 

 

LITURGIE:  

- inleidend orgelspel 
- woord van welkom 
- samenzang: 25 vers 8 
- stil gebed 
- votum en groet 
- samenzang: klein gloria 
- wat kun je tijdens deze kerkdienst verwachten? 
- samenzang: 280 vers 1, 2 en 3 
- leefregel 
- samenzang: 919 vers 1 en 4 
- gebed 
- lezing uit de Bijbel: Psalm 55 vers 23 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) 
- samenzang: 63 vers 3 
- lezing uit de Bijbel: 1 Petrus 5 vers 7 t/m 11 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) 
- samenzang: 905 vers 2 en 3 
- lezing uit de Bijbel: Lukas 10 vers 38 t/m 42 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) 
- samenzang: 16 vers 1 en 3 
- preek naar aanleiding van Lukas 10 vers 41b: 
 
"Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk" 
 
- na het 'amen' van de preek: meditatief orgelspel 
- samenzang: 119 vers 22 
- gebeden 
- samenzang: 73 vers 9 en 10 
- zegen 
- 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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