
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  7 augustus 2022 
 
09.30 uur      Lytse Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland 
Kind van dienst:    n.v.t. 
Kindernevendienst:   geen 
Lector:       Alie van der Kooi 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   n.v.t. 
Bediening presentatie: n.v.t. 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging, wegens het overlijden van haar 
moeder, naar mevr. Klaaske Jansma, Riedhússtrjitte 4.  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR:  
11 augustus jarig Mevr. Anneke. de Beer- Kingma Talmahûs, afd. de Stjelp, Juliusstrjitte 44, 9269 NV 

Feanwâlden  

 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 14 augustus 2022:  
- hebben we als gastvoorganger Dhr.  L. van der Ven 
- is er geen kinderkerk. Kinderkerk, het kinderlied en het kind van dienst starten weer in september. 
 
AGENDA:  
-vanavond Witte Tentdienst, 19.30 uur Sing-in leiding Jaap Klimstra Broeksterwâld 
- In de maanden juli en augustus vervalt het gebruikelijke gebeds(heal) uur op de laatste zondag van de maand. 
 
 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
In de zomerperiode te weten de zondagen: 31 juli, 7 augustus, 14 augustus en 21 augustus vinden de 
kerkdiensten plaats in de Lytse Tsjerke.  Graag uw liedboek meenemen tijdens deze periode. 
 

 
 
  



 

LITURGIE zondag 7 augustus 2022 
 
Let op: we zingen ook uit de Evangelische Liedbundel (lied 371). De tekst ervan is hieronder opgenomen. 
 
Welkom 
Intochtslied: Psalm 116: 1 (God heb ik lief, want die getrouwe Heer) 
Stil gebed, votum en groet 
Klein Gloria 
Lied: Psalm 116: 2, 3, 6, 8 
Verootmoediging 
Lied: NLB 130a (Uit angst en nood stijgt mijn gebed) 
Genade en opdracht 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Psalm 116 
Lied: Evangelische Liedbundel 371 (Mijn Jezus, ik houd van U) 
Verkondiging: God heb ik lief! 
Lied: NLB 908: 1, 2, 6, 7 (Ik heb U lief, o mijn beminde) 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Kollekten 
Slotlied: NLB 903: 1, 6 (Zou ik niet van harte zingen) 
Zegen 
 
 
 
 
EL 371 
Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend, 
want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, 
toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 
‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Ik zal van U houden in leven en dood 
en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid zal ‘k zingen voor U: 
‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
 
 
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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