
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  7 november 2021 
Let op: de dienst begint deze zondag op een ander tijdstip dan gewoonlijk! 
11.00 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland 
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Najaarszending 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: David de Vries en Oane Talsma 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten naar Mevr. de Vries- v. Zuilekom,  A. Nautastr. 3. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 14 november:  
- hebben we als gastvoorganger Hanna Swart 
- is het een OpenDeurDienst 
- is er koffiedrinken voor de dienst 
- is er geen kinderkerk 
- zingen we als kinderlied: Top tot teen, https://www.youtube.com/watch?v=Ua-NPawD_Cs  
 
AGENDA:  
- 9 november 19.45 uur Groeigroep: “Ontmoetingen met Jezus” bij Eelke en Janneke Goodijk. 
- 10 november om 20.00 uur vrouwengeloofsgespreksgroep bij Janneke Boeijenga. Je bent van harte welkom. 
- 10 november inleveren kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 

- 11 november ‘Buurtbakje’ in de Iepen Ark, vrije inloop tussen 9.30 uur en 11.oo uur. 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Corona-maatregelen 

De overheid heeft afgelopen dinsdag maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen. De 1,5-metermaatregel is weer ingevoerd. Dit houdt in dat wij in de kerk ook 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. Daarnaast blijft het advies: blijf thuis bij klachten en laat je snel 
controleren.  
 
Collecteren 
Het digitaal collecteren d.m.v. QR-codes is verleden tijd. Bezoekers van de kerkdienst kunnen hun giften 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? 
Dat kan door uw bijdrage over te maken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 
Wanneer u duidelijk vermeldt waar uw gift voor bedoeld is (bv Diaconie of College), dan zorgt de 
penningmeester van de diaconie dat het geld op de juiste plek terechtkomt. 
Hartelijk dank voor uw gift! 

Najaarscollecte 

Deze week houdt de ZWO-commissie de Najaarszendingscollecte. Deze keer wordt er gecollecteerd voor 

sterke vrouwen op Papoea. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ua-NPawD_Cs


 

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving. Het zijn de vrouwen 
die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vorm geven. Kerk in 
actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat er een netwerk van actieve 
vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen de vrouwen les in hygiëne, 
voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun de najaarszending door een gift over te maken op rek nr. 
ZWO/Diaconie: NL73RABO0307 8667 50 met vermelding najaarszending. 
 



 

LITURGIE:  

 
Welkom 
 
Intochtslied: Psalm 27: 1, 2  (Mijn licht, mijn heil is Hij) 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Klein gloria 
 
Verootmoediging 
 
Woord van genade 
 
Lied: NLB 1009 (O lieve Heer, geef vrede) 
 
Gebed 
 
Kinderen naar kinderkerk 
 
Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39 
 
Lied: Lied 213: 1, 2, 5 (Lieteboek, Dageread fan de ivichheid) 
 
Verkondiging “Glansrijk gewonnen’ 
 
Lied: Lopen op het water:  https://www.youtube.com/watch?v=tnmJsp7Okhw 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: NLB 117a (Gij volken loof uw God en Heer) 
 
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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