
 

 
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  8 augustus 2021 Dienst op locatie 
 
10.00 uur      Bij mooi weer: Zeedijk bij ‘t Skoar; 
         Bij slecht weer: in de kas bij Meindert Kingma, Hollewei 1;  
          Vanaf 9.30 uur koffiedrinken (op de Zeedijk of in de kas),  
          aanvang dienst 10.00 uur;  
          Voor beide locaties vragen wij u zelf een stoel mee te brengen! 
Voorganger:     Da. H. Graafland 
Lector:       Alie v.d. Kooi 
Organist:      geen; een aantal leden van muziekkorps ‘Euphonia’ begeleiden de dienst muzikaal 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Thomas en Nienke van Dekken- 
Borger, Holwerterdyk 12 i.v.m. met hun huwelijk op 30 juli 2021. 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
11 augustus  Mevr. A. de Beer- Kingma, Talma Hûs, de stjelp. Juliusstrjitte 44 9269NV Feanwâlden 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 15 augustus 2021  
- hebben we als gastvoorganger M. Folbert-v.d. Heijden 
- is er geen kinderkerk 
 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Vervoer op 8 augustus 2021 
Kunt u niet zelfstandig naar de locatie van de dienst op 8 augustus komen? Neem contact op met Henk Boltjes 
via 06-304203384 en er wordt voor vervoer gezorgd! 
 
Collecteren 
Er wordt inmiddels al een paar weken niet meer digitaal gecollecteerd d.m.v. QR-codes. 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 vermeld 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! 
  



 

LITURGIE zondag 8 augustus 2021 
 

- Welkom 
- Lied: Daar ruist langs de wolken (Johannes de Heer 33) 
- Stil gebed, votum en groet 
- Lied: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam (Evangelische Liedbundel 343) 
- Gebed 
- Schriftlezing: Psalm 36: 6-10 
- Lied: Hemel en aarde, heer (Psalm 89: 5) 
- Schriftlezing: Matteüs 11: 28-30 
- Lied: Sa’t in reahart nei wetter smachtet (Lieten fan leauwe en langstme 159) 
- Overdenking: Rust vinden op het Wad 
- Lied: O Heer, die onze Vader zijt (Gezang 463: 1, 2, 4) 
- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Ga nu heen in vrede (Evangelische Liedbundel 270) 
- 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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