
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 5 juli 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland   
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Noodhulp Corona 
Presentatie gemaakt:  Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Oane Talsma 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Johan en Janneke Boeijenga-
Bootsma, Aldbuorren 4. Op 2 juli waren zij 40 jaar getrouwd. Ze worden bezorgd door Jan en Lettie Keegstra  
 
ZIEKEN:  
Zr. Renske de Beer, Gysbert Japiksstrjitte 37, verblijft in Van Andel ouderenpsychiatrie, Locatie Nij Smellinghe, 
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 12 juli 2020  

- hebben we als gastvoorganger:  ds. D. Schreurs 
- is er geen kinderkerk 
- zingen we als buitenlied:  
- 
(Kinderkerk en kinderlied starten na de zomervakantie weer, nieuwe roosters moeten nog komen. 
Hetzelfde geldt ook voor het kind van dienst.) 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Vandaag wordt er gecollecteerd voor Noodhulp Corona: 

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen 

beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplicht 

lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, 

honger en dood dreigen.  

Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!  U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 

NL73RABO0307866750 van de diaconie PKN Ternaard o.v.v. Noodhulp Corona. 

Kom jij het videoteam versterken? 
Het videoteam van de PKN-kerk in Ternaard vraagt jongelui of wat ouderen om het team te komen versterken 
bij het maken van presentaties voor de kerkdiensten op zondagmorgen. 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat eens in de ± 6 weken een presentatie maken, met behulp van een speciaal programma, voor de 
kerkdienst op zondagmorgen. Een andere groep verzorgt dan de uitzending om 09:30 uur en is wereldwijd te 
volgen op Kerkomroep.nl. 
Alles wat in de presentatie moet komen te staan, wordt aangeleverd door de dominee en een vaste 
medewerker. Het te maken programma krijg je meestal woensdag in je mail. Je wordt grondig voorbereid op 
je taak door Chris Veenstra en/of Peter Christiaan Veenstra. 
 
Ja leuk! Ik kom het team versterken! 
Lijkt het jou leuk om het videoteam te versterken? Dan kun je je aanmelden via de mail of persoonlijk bij Oane 
Talsma, tel.0519346460, mailadres: ap.talsma@planet.nl. 

https://uitzending.pkn-ternaard.nl/
mailto:ap.talsma@planet.nl


 

 
 LITURGIE:  

Wat hou ik van uw huis (Psalm 84):  https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s 
 
Onder, boven, voor en achter: https://www.youtube.com/watch?v=P_3vS68AiFk 
 
Mijn Vader, dank U wel:  https://www.youtube.com/watch?v=w8uPqohs9eE 
 
 
Voorspel 
Welkom 
Lied op beamer: Wat hou ik van uw huis (Psalm 84) – We kunnen mee neuriën 
Stil gebed, votum en groet 
We zeggen samen het Klein Gloria 
Gebed 
EL 302  Heer, hoor mijn gebed 
Woorden van genade 
De kinderen aan bod 
Lied op de beamer: Onder, boven, voor en achter 
Schriftlezing:      -     Psalm 100 (Frysk) 

- Psalm 100 in beurtspraak 
- Orgelspel: Psalm 100 

Verkondiging 
Lied op beamer: Mijn Vader dank U wel – We kunnen mee neuriën 
Dankgebed – Stil gebed – Onze Vader 
Slotliet: (foarsang:) De frede fan ‘e greiden wês oer dy (út: Lieten fan leauwe en langstme: nû. 168) 

        

      De frede fan ‘e greiden wês oer dy, de frede fan mar en lân; 

      De frede fan ‘e loften wês oer dy, de frede fan waad en strân. 

      Djip-pe fre-de  mei kom-me oer dy. 

      Mei Gods fre-de  no groe-ie yn dy.  
 
Zegen 
Naspel 
 
Buiten zingen we: Lieteboek 416: Hear, wês mei ús oant in oare kear 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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