
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  5 september 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     E. van der Veer 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte Jeugdwerk (Royal Mission) 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra en Debora de Vries 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Djoke en Gosse Wiersma – 
Woudwijk, Worp van Peymastrjitte 19 A. Zij waren op 27 augustus 50 jaar getrouwd.  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 12 september:  
- hebben we als gastvoorganger de heer Yde Zagema 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
- zingen we als kinderlied: God van licht 
  
AGENDA:  
-8 september diaconievergadering 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Vakantie 
Da. Hilde Graafland heeft tot en met 10 september vakantie. Voor pastorale zorg is Marianne Folbert 
beschikbaar. 
 

Collecteren 

Het digitaal collecteren d.m.v. QR-codes is verleden tijd. Bezoekers van de kerkdienst kunnen hun giften kwijt 
in de collecteschalen die bij het uitgaan in de hal van de kerk staan. 
Komt u nog niet naar de dienst in de kerk en maakt u het bedrag liever over via de bank? 
Dat kan door uw bijdrage over te maken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 
Wanneer u duidelijk vermeldt waar uw gift voor bedoeld is (bv Diaconie of College), dan zorgt de 
penningmeester van de diaconie dat het geld op de juiste plek terechtkomt. 
Hartelijk dank voor uw gift! 
  



 

 
 
LITURGIE:  
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
We zingen Psalm 138: 1 
Stil gebed, bemoediging en groet  
We zingen het Klein Gloria 
Moment voor de kinderen 

Zingen kinderlied: mijn God is zo GOED 

https://www.youtube.com/watch?v=bG2DqD9GquU 

Drempelgebed 

We zingen Lied 103e (alleen de chant): eerst Engels, dan Nederlands, dan Frysk 

 

          Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. 

          Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

 

          Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge Naam. 

          Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft. 

 

          Loovje God, myn siel en seinigje syn namme. 

          Loovje God, myn siel, dy't my it libben jout. 

 

Leefregel    Micha 6:6vv        We zingen Psalm 40: 3 

Gebed bij de opening van het Woord 

"Samuel" https://www.youtube.com/watch?v=TlaCuImbJLU&ab_channel=eshaai  

Schriftlezing 1 Samuël 3 

We zingen Lied 317: 1 en 2 
Preek           
We zingen Lied 313: 1, 2 en 5 
We belijden ons geloof 
We zingen Evangelische Liedbundel 188 (1x) 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
We zingen Lied 315: 1 en 3 (Friese versie uit het Lieteboek) 
Zegen met gesproken Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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