
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  5 juni 2022 Pinksterzondag 
 
10.00 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland 
Kind van dienst:    Janne van der Veen 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Minke van der Wal 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: David de Vries en Chris Veenstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevrouw Anne ten Napel, p/a 
Holwerterdyk 6. Zij wordt  16 juni 80 jaar . 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
5 juni  30 jaar getrouwd. Dhr. en mevr. J. de Beer-F. Hoekstra , Spoarreed 2  
8 juni  60 jaar getrouwd. Dhr. en mevr. N. de Jong- E. Tjalsma, v. Harinxmastrjitte 40  

10 juni  jarig dhr. D. Minnema, Stasjonswei 11 

10 juni  45 jaar getrouwd. Dhr. en mevr. H. Hoekstra-Sj. Holwerda, Aldbuorren 10  

 
 
ZIEKEN:  
mw. Annie de Graaf (Herweystrjitte 29) mocht zaterdag 28 mei weer thuiskomen uit het UMC 
Mw. Annie Tilma-van den Berg is momenteel in een zwaar onderzoekstraject. 
We wensen beiden Gods nabijheid en zegen toe. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 12 juni 2022:  
- hebben we als gastvoorganger Theun van der Velde, thema Voel je vrij 
- is er een OpenDeurDienst 
- is er koffiedrinken voor de dienst 
- begint de dienst om 11.00 uur 
- locatie: in de tuin van fam. Van der Linden, Pelmûnewei 7.  Dit houdt in dat de dienst alleen fysiek kan worden 
bijgewoond. De dienst is online niet te volgen. 
- is er geen kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
  
 
AGENDA:  

• Na de dienst is er koffiedrinken in het dorpshuis. Er is dan gelegenheid om te feliciteren. Iedereen is 
hierbij van harte uitgenodigd! 

• Donderdag 9 juni: van 9.30 tot 11.00 uur Buurtbakje bij Hilde Graafland 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Marianne Folbert is met vakantie t/m 1 juli. 
  



 

 
 
LITURGIE:  
Lied voor de dienst: NLB 683  (’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest)   

Welkom 

Intochtslied: NLB 672: 1, 7  (Komt laat ons deze dag) 

Stil gebed, votum en groet 

Klein Gloria 

 

Toelichting van Acqueline op haar lied: Pilgrim  https://www.youtube.com/watch?v=gqJQk1qNbcg 

 

Gebed 

 

Schriftlezingen: Handelingen 2: 1-13 en Romeinen 10: 9-11 

 

Lied: Opwekking 733 (Tienduizend redenen)  

Toelichting van Rebecca op dit lied 

 

Verkondiging: Met hart en mond! 

 

Henny licht haar lied toe:  

The Father’s House https://www.youtube.com/watch?v=MjVi0CDicEQ 

 

De kinderen komen binnen /kinderlied: Kom op ga je mee  https://www.youtube.com/watch?v=rU6bEisBkwg 

 

Waarom doe ik belijdenis? Door Renske en door Lidewij 

Onderwijzing 

Presentatie  

(De geloofsleerlingen komen naar voren, wij gaan allen staan) 

Zingen van de geloofsbelijdenis 

 

Wij geloven in de Vader  

die de grote wereld schiep, 

Die zijn volk door bloed en tranen  

naar het land van vrijheid riep. 

Refrein: 

Al wat leeft zal gaan geloven 

dat wij samen gaan naar Hem. 

om zijn grote naam te loven 

in het nieuw Jeruzalem. 

 

Wij geloven in de Zoon die 

Uit de dood verrezen is. 

Die op dood en leven toonde 

Dat ons leed geleden is 

Refrein 

 

Wij geloven in de Geest die 

Onze dorre aarde drenkt, 

Die de stommen weer doet spreken 

En de doden leven schenkt. 

Refrein 

 

Gelofte van de gemeente 

Gemeente, wilt u deze broeders en zusters 

https://www.youtube.com/watch?v=gqJQk1qNbcg
https://www.youtube.com/watch?v=MjVi0CDicEQ
https://www.youtube.com/watch?v=rU6bEisBkwg


 

naar uw vermogen 

helpen groeien in dit geloof 

en wilt u hen helpen 

Christus na te volgen 

Ja, dat willen wij. 

de gemeente gaat zitten 

 

Gelofte van de geloofsleerlingen 

Gelooft u in God de Vader,  

onze Schepper en Verlosser? 

Wilt u Jezus Christus volgen, Zijn Zoon,  

onze gekruisigde en opgestane Heer? 

Vertrouwt u zich toe aan de Heilige Geest,  

die ons leven vernieuwt? 

Wilt u uw aandeel hebben 

in de gemeenschap die samengeroepen is 

rond de Schriften en de Tafel 

met lofzang en gebed; 

en wil u zich ontfermen 

over elke levende ziel die God tot u zendt? 

( tot de dopeling): Wil u gedoopt worden? 

( tot allemaal): Wilt u zo uw doop beamen 

en uw geloof belijden? 

 

Lied: Opwekking 281 (Als een hert) 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Doop en zegening van Acqueline 

 

Dooplied door het gemeentekoortje: NLB 353 

 

Zegening van Jorrit, Rebecca, Henny, Renske en Lidewij 

 

Lied (staande): Opwekking 602 (Vrede van God) 

 

Verwelkoming 

de gemeente gaat staan 

Gemeente, draag hen 

die gedoopt is 

en die belijdenis van het geloof hebben afgelegd 

in uw gebeden 

en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 

Welkom, kinderen van God, 

welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden. 

 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En met uw geest.  

(Iedereen mag gaan zitten) 

 

Lied: Proof of your Love https://www.youtube.com/watch?v=OgqYYk-0wDs 

Jorrit licht zijn lied toe 

 

Dankgebed en voorbeden 

https://www.youtube.com/watch?v=OgqYYk-0wDs


 

 

Kollekten 

 

Slotlied: NLB 675 (Geest van hierboven) 

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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