
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  6 februari 2022    Fryske Tsjinst 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Eelke Goodijk    
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Janneke Goodijk 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma  
Bediening presentatie: Oane Talsma en David de Vries 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Fam. D. de Vries- Visser
 Holwerterdyk 4  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
10 februari  Mevr. K.de Graaf-Peeringa  Skûle k. 121  

 
GEBOREN 

- 31 december 2021: Simon, zoon van Binne en Wietske Verbeek, Koaiwei 1 
- 19 januari 2022: Merhawi Yueil, zoon van Tsigab Tewelde en Rahaset Teklemariam, Slotstrjitte 15 

 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 13 februari 2022  
- Is er een open deur dienst. De spreker is Theun van der Velde. Het thema is: ‘Een relatie met God en met elkaar’  
 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Corona-maatregelen 

De kerkdiensten kunnen weer fysiek bijgewoond worden. U bent dus weer van harte welkom in de kerk!! De 
1,5-metermaatregel blijft gehandhaafd. Dit houdt in dat wij ook in de kerk weer op 1,5 afstand van mensen 
buiten het eigen gezin moeten zitten. Ook bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje dragen en 
geen handen schudden. Het advies blijft: blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. 
 
Collecteren 

Vanaf heden wordt er niet meer gecollecteerd d.m.v. QR-codes. U kunt uw gift 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? U kunt uw bijdrage overmaken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 
Wanneer u duidelijk vermeld waarvoor uw gift is (bv ‘Diaconie’ of ‘College’), dan zorgt de penningmeester 
van de diaconie dat het geld goed terechtkomt. 
Hartelijk dank voor uw gift! 
 
Voordragen nieuwe ambtsdragers 
U kunt uw stembriefjes voor het voordragen van nieuwe ambtsdragers tot en met zondag 13 februari 
inleveren: in de stembus in de kerk, via e-mail: scriba@pkn-ternaard.nl of bij de scriba: Spoarreed 2. 

mailto:scriba@pkn-ternaard.nl


 

LITURGIE:  

 
Oarder fan tsjinst foar snein 6 febrewaris 2022 yn Ternaard. Oanfang 09.30 ûre 
  
Wolkom 
Yntochtsliet: Psalm 84 Hoe leaflik is jo hûs o Hear, kûplet 1 en 3 
  
Stille bea 
Us help 
Groet 
Sjonge: Lyts Gloria 
   
Ynlieding op de tsjinst 
Bea 
Sjonge: Psalm 86 Lit myn rop út need en pine, kûplet  2 en 4 
Lêzen De tsien wurden as lofsizzing út it Tsjinstboek   
 
Sjonge: Psalm 119 Wat in gelok, kûplet 9 en 15 
Bea om ferljochting mei de hillige Geast 
Momint foar de jongerein:  
Sjonge: God van Licht 

https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY 

Hjirnei gean se nei harren eigen tjsinst 
Lêzings (troch in lector) 
1e Jesja 6:1-8 
Sjonge: Liet 912 Nim myn libben, lit it Hear, kûplet 1 en 2 
Lucas 5 : 1-11 
Sjonge: Liet 912 Nim myn libben, lit it Hear, kûplet 5 en 6 
Ferkundiging n.o.f Lucas 5 :11b 
Meditatyf oargelspel 
Sjonge: Liet 532 in fisker gie te fiskjen, kûplet 1, 2 en 5 
Tanke en bidde 
Kollekte 
Slotliet: Liet 723 Dêr’t God de Hear syn fuotstap set; alle 2 kûpletten 
Hinnewizing en Seine 
Gemeente antwurd mei 1x 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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