
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  6 juni 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Eelke Goodijk 
Lector:       Froukje de Beer 
Organist:      Melchert van der Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte dorpskernen 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Jasper en Anouk  Schutter 
trouwen Stasjonswei 31 ( Witte hûs)  zij zijn op 29 mei getrouwd 
ZIEKEN:  
 
STUUR EEN JARIGE OUDERE EENS EEN KAARTJE 
10 JUNI  dhr. D. Minnema   Stasjonswei 11 

 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 13 juni 2021 
- is er een Opendeurdienst, hebben we als gastvoorganger Margreet Wiersma 
- nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de kinderkerk 
 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Ouderenpastor Marianne Folbert heeft vakantie van 1 t/m 30 juni, voor pastorale zorg is da. H. Graafland 
beschikbaar. 
 

Vanaf zondag 6 juni meer mensen welkom in de kerkdienst!! 
Met ingang van zaterdag 5 juni wordt in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de 
coronamaatregelen gezet.  
Voor de kerken is hiervoor een routekaart kerken opgezet. In deze routekaart staat dat er met ingang van 5 
juni maximaal 60 mensen (inclusief kinderen vanaf 12 jaar en exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst 
aanwezig mogen zijn. Daarnaast mag er weer beperkt ‘ingetogen’ gezongen worden tijdens de dienst. Dit 
houdt in dat er twee coupletten gezongen kunnen worden, bij voorkeur aan het eind van de dienst. Er is nog 
wel een koortje van 4 personen aanwezig. De volgende maatregelen blijven van kracht: het stellen van de 
gezondheidsvragen, placering in het kerkgebouw en de onderlinge 1,5 meter afstand. De verwachting is dat 
wij voorlopig het maximum aantal van 60 personen niet gaan overtreffen. Het is daarom niet meer nodig u 
aan te melden via het aanmeldingssysteem. 
 



 

  



 

 
 
LITURGIE:  

Liturgie zondag 6 juni 2021 om 9:30 u. in de Grutte Tsjerke van Ternaard 
  

 Wolkom 

 Zingen:  Ps. 146: 1,3 

 Stil gebed 

 Gelofte en Groet 

 Klein Gloria 

 Ps. 65: 1.2  

 Ta bemoediging 

 Gebed om een zegen over de dienst 



 

 Bernemomint:  

 Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=8DN2j0B09aQ  

 Bibellêzing: Gen. 4: 3-5; Matt 4: 1-11   (uit de Friese Bijbel) 

Gen. 4: 3-5;  

Nei ferrin fan tiid brocht Kaïn de Heare in offer fan ’e fruchten fan it lân. 4Abel fan syn kant brocht fan ’e 

earstelingen fan syn lytsfee, te witten fan ’e bêsten dêrfan. No seach de Heare nei Abel en syn offer om, 5mar Kaïn 

en syn offer seach Er net nei om. Dat Kaïn waard tige lilk en hâlde de holle foardel. 

Matt 4: 1-11    

Jezus yn ’e ferlieding 

41Doe waard Jezus troch de Geast yn ’e woestyn brocht om troch de duvel hifke te wurden. 2Nei’t Er fjirtich 

dagen en fjirtich nachten gjin iten hân hie, wie Er úthongere. 3Doe kaam de ferlieder op Him ta en sei: As Jo Soan 

fan God binne, hjit dy stiennen hjir dan ris, dat se yn brea feroarje. 4Jezus sei dêrop: Der stiet yn ’e Skrift: 

Net fan brea allinne sil de minske libje, mar fan alles wat út Gods mûle komt. 

5Doe naam de duvel Him mei nei de hillige stêd, sette him op ’e râne fan it timpeldak 6en sei: As Jo Soan fan God 

binne, lit Josels hjir dan by del falle. Der stiet ommers yn ’e Skrift: 

Syn ingels sil Er hjitte op Jo te passen en mei de hannen sille se Jo opheine, dat Jo net in foet oan in stien stjitte. 

7Jezus sei werom: Der stiet ek: Do meist de Hear dyn God net earne op fergje. 

8Nochris naam de duvel Him mei, no nei in tige hege berch. Hy liet Him alle keninkriken fan ’e wrâld yn al har 

hearlikheid sjen 9en sei: Dit sil ik Jo allegearre jaan, as Jo yn oanbidding foar my op ’e knibbels falle. 10Doe sei 

Jezus tsjin him: Fuort, Satan, der stiet ommers yn ’e Skrift: 

De Hear, dyn God, silst oanbidde en Him allinne tsjinstber wêze. 

11Doe liet de Satan Him mei rêst, en sjoch, ingels kamen om Him te fersoargjen. 

 

Muzikaal intermezzo:  ‘Kom tot de Vader’ ( Opw. 599) 

 Overdenking 

 Lied:  Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan:    

    https://www.youtube.com/watch?v=8pfDH9IU2sU  

 Gebeden: 

        Afsluiten met het gezamenlijk bidden van  

  Ús Heit yn ‘e himel, 

  lit Jo namme hillige wurde, 

  lit jo keninkryk komme,  

  lit jo wil dien wurde 

  op ierde, likegoed as yn ‘e himel. 

  Jou ús hjoed ús deistich brea 

  en ferjou ús ús skulden, 

  sa’t ek wy ús skuldners ferjûn hawwe; 

  en lit ús net yn fersiking komme, 

  mar ferlos ús fan ‘e kweade. 

  Want jowes is it keninkryk 

  en de krêft 

  en de hearlikheid 

  oant yn ivichheid 

  Amen 

  

 Lied: Jezus overwinnaar! https://www.youtube.com/watch?v=39ELQxMYuoc    

 Zegen 

 Zingen: Lied 425 Vervuld van uw 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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