
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  4 oktober 2020   
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   Fryske Tsjinst 
Voorganger:     Dhr. G.J. Visser 
Kind van dienst:    Janneke Hiemstra 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8. De kinderen beginnen in de kerk 
Lector:       Ymkje Vlasman 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk en Israel 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten naar mevr. A. de Vries- van Zuilekom, A. Nautastrjitte 
3. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG  11 oktober 2020  
- hebben we als gastvoorganger Ds. E. v.d. Veer 
- is er kindernevendienst voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied:  ik ken een heel leuk liedje 
-          (https://www.youtube.com/watch?v=W4ydGW-YJeA) 
 
AGENDA:  
 7 oktober Vergadering Diakonie 
11 oktober Groeien in Geloof 19.45 u 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
De Corona-gevallen in Fryslân nemen toe.  Het risiconiveau van Fryslân wordt gewijzigd van waakzaam naar 
zorgelijk. Dit houdt in dat er tijdens de dienst niet door de gemeente gezongen mag worden.  De heer Visser 
zal de liederen zelf zingen, waarbij de gemeente mee kan neuriën.  
 
 
Wijziging kosterschap Lytse Tsjerke: 
Vanaf 1 oktober nemen Arjen en Anna Kalma het kosterschap over van Bote en Geertje Schoorstra van de 
Lytse Tsjerke. Dit houdt in dat u voor gebruik van het gebouw contact kunt opnemen met Arjen en Anna.  
Telefoonnummers waarop zij bereikbaar zijn: 0519-221916 of 06-10507671. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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LITURGIE:  
 
Tema: “foar elts is in nij begjin mooglik!” 

 

1. Oargelmuzyk 

2. Ynkommen fan de tsjerkerie 

3. Wolkom 

4. Yntocht liet (sjonge) - Gesang 20: 1 en 3  Sjong fleurich en fan herten…  

5. Stil Gebed. Litte wy ús yn in momint fan stilte tariede op in moeting mei de Heare ús God. 

6. Bemoediging Wy binne hjir byelkoar yn de namme fan de Heare, Hy dy’t himel en ierde makke hat.  

Dy’t trou is oant yn ivichheid en dy nea loslit de wurken fan Syn hannen. 

7. Groetnis  Genede, barmhertigens en frede is der foar ús, fan God de Heit 

Fan Jezus Kristus ús Hear, troch de Hillige Geast, Amen. 

 

8. Lyts Gloaria wurd mei elkoar útsprutsen 

   Eare oan de Heit en de Soan en de hillige Geast 

Lykas yn it oanbegjin, no en jimmer 

En fan ivichheid oant yn ivichheid. Amen 
 

9. In momint foar de bern Zie de zon 

   https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI 

 

10. Feroatmoediging  - lústerje 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/vader-vol-van-vrees-en-schaamte/POMS_EO_1406280/ 

11. Wurden om mei en fan út te libjen - Matth. 22: 35 – 40 (Fryske Bibel) 

 

12. Leauwensbelidenis - ELB 289: 1, 2 en 3  Steande mei njuentsje  

https://www.youtube.com/watch?v=Sq2MJOh2zmA 

13. Gebed om it Ljocht en de wierheid fan de Hillige Geast 

14. Skriftlêzing      - Lucas 19: 1 – 10 (Fryske Bibel) 

 

15. Preek.  

(Tidens de preek sjonge)  - ELB 356: 1, 2 en 3 (Frysk)  Fan Jo wol ik sjonge!  

 

16. Fierder mei de preek 

17. Nei it “amen” Lústerje nei it liet: “Ik zal er zijn!” 

https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc&list=RDpFWMvos9Vgc&start_radio=1&t=4&t=1 

 

18. Tankjen, foarbea en bidden.  

19. Slotliet  (Sjonge)  - Gesang 434: 1, 2 en 5 Loovje de Hear, jou dy machtige…. 

20. Seine 

Wy meie gean, yn frede, iepenje dêrfoar jimme herten ta God,   

freegje wy sjongend om dy frede 

 

Frede fan God    Evangelyske lietebondel ELB  501 
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