
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  8 mei 2022 Open Deur Dienst 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  
Thema:        Aan tafel met genade 
Voorganger:     Hanna Swart 
Kind van dienst:    Isa van der Veen 
Muziek:       Yme, Yvonne, Jan en Albert           
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte Kerk in Actie/Noodhulp 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: David de Vries en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Mevr.  W. Krook- van 
Oostrum, v.d. Haerstrjitte 7  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
Dhr en Mevr J. de Vries-I. Hellinga, Stasjonswei 21.  Zij zijn op 7 mei 35 jaar getrouwd. 
 
Koffiedrinken: Er is koffiedrinken voor de dienst 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 15 mei 2022  
- hebben we als voorgangster da. Hilde Graafland 

- is er na de dienst koffiedrinken in het dorpshuis 

- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: iedereen is anders 
https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk&list=PL665EF657A0680562&index=13 

 
AGENDA:  
11 mei:   inleverdatum kopij kerkblad Meiinoar op de Akker 
12 mei: ‘buurtbakje’ bij Janneke Goodijk, vrije inloop tussen 9.30 uur en 11.00 uur  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Bevestiging ambtsdragers 
Op zondag 15 mei 2022 zullen Hessel en Afke Keegstra-Pot bevestigd worden als wijkouderling. Sonja de Vries-
Snip zal bevestigd worden als jeugdouderling. Als diaken wordt Petra de Bruijn-Holtsema, Tsjerkestrjitte 2b 
bevestigd. Zij woont sinds een jaar in Ternaard, is 71 jaar oud en is voormalig directrice van een basisschool. Zij 
heeft zich spontaan gemeld om iets voor de kerk te willen doen en wil zich graag als diaken beschikbaar 
stellen. We zijn als kerkenraad erg blij dat zij de Diakonie wil versterken. Er zijn al veel mensen benaderd, die 
helaas te kennen hebben gegeven om het ambt van diaken niet te kunnen of te willen vervullen. We hebben 
echter nog één diaken nodig zodat er een goed team van vier diakenen werkzaam kan zijn in onze gemeente. 
Ook is er nog een ouderling-kerkrentmeester en een ouderling-voorzitter nodig. Wie weet zich geroepen? 
Mochten er bezwaren zijn tegen deze kandidaten, dan kunt u dit voor zaterdag 14 mei 2022 schriftelijk en 
ondertekend kenbaar maken bij de scriba. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk&list=PL665EF657A0680562&index=13


 

 
 
 
LITURGIE:  
 
Band zingt voor de dienst: 

- Zegekroon (Opwekking 764) 

Opening: Yelmer 

Band zingt:  There was Jesus 
 

                                     Kindermoment:   Hanna 
                           Zingen: kinderlied  'Dank U wel'   
                           https://www.youtube.com/watch?v=dBRp9nBw6PI 
 
Band zingt:  Aan Uw tafel (Sela) 
 
Zegengebed  Theo 
 
PREEK:  'Aan tafel met genade' 
 
Band zingt:  Amazing grace 

 
Dankgebed plus zegen: Hanna 
 
Band zingt zegenlied: 'The blessing' 

 

Afsluiting: Yelmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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