
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  5 februari 2023 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. H. Graafland 
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Jannechien van der Kooi 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat: Pakistan 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Yme Dijkstra en Gerrit Sipma 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Gerda Boersma, Van 
Harinxmastrjitte 6 
 
ZIEKEN:  
Dhr. Ids Bosch (Herweystrjitte 20) is afgelopen dinsdag in het MCL geopereerd. Het gaat goed met hem. 
 
VERHUIZING: 
Dhr. en mw. D. en G. de Vries-Visser zijn verhuisd van de Holwerterdyk naar Stasjonswei 6-6, 9123 JZ 
Mitselwier. Ze zullen gaan meeleven met de plaatselijke gemeente daar. 
We wensen hen samen een goede tijd toe en Gods zegen over hun beider leven. 
  
VOLGENDE WEEK ZONDAG 12 februari 2023:  
- is er een OpenDeurDienst, spreker is Aafke Stegeman, thema: Op de tekst gaan/ Op dreef 
- is er koffiedrinken voor de dienst 
- is de dienst in dorpshuis “Tunawerth”  
 
AGENDA: 
-8 februari om 19.45 uur Groeigroep ‘Leef je geloof’ bij fam. Goodijk 
-8 februari om 20.00 uur vrouwengeloofsgespreksgroep bij Janneke Boeijenga 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Deurcollecte 5 februari Werelddiaconaat – Pakistan: 
 Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een 
van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we 
iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben. 
  
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. 
Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen 
bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de 
toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig 
te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor 
er meer onderling begrip ontstaat. 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
  



 

 
 
Kerkblad: 
In het kerkblad die u de afgelopen week heeft ontvangen, zijn op pagina 10: Gemeenteleden die elders 
verblijven of verpleegd worden een aantal fouten ingeslopen. Er staan twee gemeenteleden op die inmiddels 
overleden zijn. Daarnaast ontbreken de namen van twee gemeenteleden, te weten mevr. A.C.H. de Vries-van 
Zuilekom en mevrouw L. de Vries-de Beer. Onze excuses hiervoor. 
 
LITURGIE:  

Welkom 
Intochtslied: Psalm 40: 1 (Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht) 
Stil gebed, votum en groet 
Klein Gloria 
Lied: Psalm 40: 3  (Het is geen offervuur dat U behaagt) 
Verootmoediging 
Lied: Opwekking 125  (Heer, ik kom tot U) 
Genade en opdracht 
  
Gebed om de Heilige Geest 
De kinderen 
Kinderlied:  Jezus is de goede Herder  https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=Ellen+Both+Jezus+is+de+goede+herder#fpstate=ive&vld=cid:f0b4c550,vid:FVXbVeu0cyQ 
Schriftlezingen:  Psalm 40: 1-9 en Markus 7: 31-37 
Lied: NLB 314  (Here Jezus om uw woord) 
Verkondiging:  Open mijn oren! 
Lied: Lieteboek 313: 1, 2 
  
Dankgebed en voorbeden 
Kollekten 
Slotlied: Opwekking 710  (Zegen mij op de weg die ik moet gaan) 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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