
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  6 maart 2022 Wereldgebedsdag 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke           
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:        Wereldgebedsdag 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Fam. Harm Brander, 
Aldbuorren 19.  
 
ZIEKEN:  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
6 maart: jarig Mevr. Y. Meinema-Machiela, Nybuorren 52 
6 maart: 35 jaar getrouwd  dhr. en mevr. V. Waterval - J Hiemstra, Van Harinxmastrjitte 8 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 13 maart 2022  
- is er een OpenDeurDienst 
- is er één collecte. De opbrengst gaat naar Oekraïne 
- is er geen kinderkerk 
 
AGENDA:  
- woensdag 9 maart om 19.30 uur Biddag voor gewas en arbeid. De dienst is in de Grutte Tsjerke, aansluitend 
de gemeente-avond 
 
Agenda gemeente-avond 
1. Opening 
2. Notulen gemeente-avond 3 november 2021 
3. Jaarrekening diaconie 
4. Jaarrekening college van kerkrentmeesters 
5. Mededelingen kerkelijke gebouwen 
6. Beleidsplan 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
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! 
 
Collecte Wereldgebedsdag 

Er is vandaag één collecte. De opbrengst gaat naar het Suriname Project in Paramaribo, de wijk Pontbuiten. 

Het project ondersteunt kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met kleine kinderen. 

 



 

Kerkbalans 

Het college van kerkrentmeesters heeft voor dit jaar een bedrag van € 60.000,00 aan toezegging gekregen. 

Wijkhuisbezoeken 

De komende weken worden er wijkhuisbezoeken gehouden. We willen met elkaar nadenken over de 

betekenis en de toekomst van onze kerkgebouwen. Wat hebben wij nodig als christelijke gemeente in deze 

tijd? Uw komst stellen wij zeer op prijs. U heeft een uitnodiging gekregen.   Wilt u de aanmelding bij de 

betreffende wijkouderling inleveren? Alvast hartelijk dank. 

  



 

LITURGIE:  

Liturgie voor de dienst van 6 maart : Wereldgebedsdag 2022. 

Thema: Gods belofte. 

De eerste kaars wordt aangestoken. 

Overlijdensafkondiging, aansluitend zingen Lied 23b: 1 en 3 De Heer is mijn Herder 

Allen: 

God, die ons troost als een moeder en beschermt als een vader, we steken een kaars van hoop aan en we bidden met 

alle mensen samen, dat Uw plannen en beloften zullen worden vervuld. 

Lezer 

Allen: 

God, wij bidden, dat wij in ons drukke bestaan de ruimte mogen vinden om te ontdekken, wat U doet in onze 

levens en in de wereld . Mogen wij mensen zijn, die leven van hoop. 

Welkom en begroeting 

Zingen: lied 150 Geprezen zij God 

Bijbellezing: Jeremia 29: 4-14 

Cantorij zingt: For Surely I Know The Plans 

De tweede kaars wordt aangestoken 

Allen: 

 God, die ons troost als een moeder en beschermt als een vader. We steken een kaars van hoop aan en we bidden 

met alle mensen samen, dat Uw plannen en beloften zullen worden vervuld. 

Schuldbelijden 

Liturg 

Allen: 

God vergeef ons door Uw genade 

Liturg 

Allen: 

God vergeef ons door Uw liefde. Help ons goed te handelen, nu wij berouw hebben. 

Stemmen van vrouwen 

Zingen: Als alles duister is/ Kom as it tsjuster is 

De derde kaars wordt aangestoken. 

Allen: 

God, wij steken een kaars van de hoop aan en we bidden met alle mensen samen, dat Uw plannen en beloften 

zullen worden vervuld. 

 

Verhalen van hoop 

Intussen worden de vierde en de vijfde kaars aangestoken 

Liturg en vrouwen 

De zesde kaars wordt aangestoken 

Vrouw 

Allen:  

God, wij steken een kaars van hoop aan en we bidden met alle mensen samen, dat Uw plannen en beloften vervuld 

zullen worden. 

Zingen: Zolang wij ademhalen Lied 657: 1,2 

Dankgebed 

Zingen: Dank,  dank nu allen God  Lied 704: 1,2,3 

Overdenking 

Gebeden 

De zevende kaars wordt aangestoken 

Allen: 

God, wij steken een kaars van hoop aan en we bidden met alle mensen samen, dat Uw plannen en beloften zullen 

worden vervuld .En wij zeggen, dat wij U antwoord willen geven en Uw plannen met ons uit zullen  werken. 

Zingen: God is getrouw  Gezang 304 : 1,2,3 

Voorbeden. 

Liturg 

Allen: 



 

Genadige God, hoor ons gebed 

Liturg 

Allen: 

Barmhartige God, hoor ons gebed 

Liturg 

Allen 

Liefdevolle God hoor ons gebed. 

Allen bidden wij samen het Onze Vader 

Zingen: Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.  Lied 520: 1,2,3 

Liturg 

Zingen: Slotlied: WGD lied 

Wegzending en zegen. 

Allen beantwoorden door het zingen van :  

Amen amen amen, dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer, amen, God , uw naam ter eer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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