
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  7 februari 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke - Fryske Tjinst 
Voorganger:     Ds. A. Elverdink 
Lector:       Onno Bouma 
Organist:      niet van toepassing 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Catechese en Educatie 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Peter C. Veenstra en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar fam. D. Minnema- 
Tamminga, Stasjonswei 11. 
 
ZIEKEN:  
Tine Wiersma- Machiela, A. Nautastrjitte 23, kwam weer thuis uit het ziekenhuis. 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
10 febr.  Mevr. K. de Graaf-Peeringa, Stasjonswei 12, 9123 JZ Metslawier  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 14 februari 2021:  
- hebben we als gastvoorganger Marianne Huisman (Open Deur Dienst) 
- is er geen kinderkerk 
 
AGENDA:  
tot en met vrijdag 12 februari kunnen de voordrachtsbriefjes voor nieuwe ambtsdragers ingeleverd worden 
15 februari: Korte vergadering kerkenraad i.v.m. stembriefjes 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Nieuw Online collecteren: 
Tijdens de eredienst is de 'dienst der offerande' een wezenlijk onderdeel. Voor de zegen spreken we onze gebeden uit voor 
God en geven wij onze gaven in de 'dienst van de dankbaarheid'. Geloven kan heel concreet zijn. Wij doen dat o.a. door het 
geven van geld voor de lokale geloofsgemeenschap en allerlei projecten van de gemeente en van de kerk dichtbij en ver 
weg. De nood in de wereld is immers groter dan de zorgen van de lokale geloofsgemeenschap. 
Nu de kerkdiensten online worden gehouden, zijn wij als diaconie op zoek gegaan naar een andere manier van collecteren, 
zodat we in deze verwarrende tijden toch naar elkaar omzien en samen kerk zijn. We gaan Online Collecteren. 
Vanaf zondag 24 januari verschijnt er tijdens de mededelingen voor de dienst een dia met daarop 3 QR-codes;  1 voor de 
Diaconie,  1 voor het College van Kerkrentmeesters en 1 voor de Extra collecte. Na het scannen van deze codes met uw 
mobiele telefoon heeft u de mogelijkheid om een zelfgekozen bedrag te doneren aan de collecte. Vindt u deze moderne 
manier te lastig, dan kunt u er ook voor kiezen om zelf een bedrag via de bank over te maken. Gegevens hiervoor staan op 
dezelfde dia. 
De QR-codes staan ook op het Meidielingsblêd. 
Verder mag u natuurlijk, net als voorheen, er ook voor kiezen om zo nu en dan een bedrag over te maken naar PKN 
Ternaard. 
Op welke manier u ook geeft, wij danken u te allen tijde hartelijk voor uw gift! 
 



 

 
 
LITURGIE voor de dienst van 7 februari 2021, Fryske Tjinst 
 
Foar de tsjinst, Grytsje Kingma Stil Gebed / “The Rose” 

https://www.youtube.com/watch?v=kNz9cqivPVY 
 
Wolkom 
 
Yntochtliet, Psalm 84: 1, 2 en 6 “Hoe leaflik is Jo hûs O Hear” 
https://www.youtube.com/watch?v=opDmc4iouqI 

 
Us Help en Groet 
 
Lêze Psalm 130: 1 en 4 
 
Grytsje Kingma, “Nim my, nim my, sa’t ik bin” NLB 833 
https://www.youtube.com/watch?v=aYR-_ZDN2is 
 
Gebed 
 
Lêze: Genesis 39: 1-12, 20-23 Fryske Bibel 
 
“Jou ús in dream, o Hear” 
https://www.youtube.com/watch?v=YPssdMghwQ8 
 
Preek 
 
Gesang 392: “Hear, bliuw my nei” 
https://www.youtube.com/watch?v=T9YE_mFghck 
 
Gebeden 
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NLB 416: “Hear wês mei ús oant in oare kear” 
https://www.youtube.com/watch?v=8x5cmJo9b38   
 
Segen 
 
 
 
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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