
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  9 augustus 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. Herman de Vries 
Ouderling van dienst:  M. v.d. Wal   
Overige ambtsdragers: Th. v.d. Wal, Henk Boltjes, Akke Dijkstra      
Lector:       Alie v.d. Kooi 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Hessel Keegstra en Oane Talsma 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Fam. Lieuwe en Geertje 
Wiersma, Herweijstrjitte 46 en worden bezorgd door Pytsje Roorda-Weidenaar. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 16 augustus 2020  
- hebben we als gastvoorganger past. Marianne Folbert 
- is er geen kinderkerk (de kinderkerk start weer op 23 augustus a.s.) 
 
AGENDA:  
Buitendienst  

Zondag 16 augustus hopen we de zomervakantie af te 
sluiten met een buitendienst op het voetbalveld 
(trainingsveld), m.m.v. Euphonia.  
Voorganger: Marianne Folbert. Aanvang: 14:00 u.  
Graag zelf een liedboek en indien mogelijk een stoeltje 
meebrengen! 

 
ANDERE MEDEDELINGEN:  

Tijdens de buitendienst wordt er gecollecteerd voor de gevolgen van de explosie in Beiroet.  
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn honderden doden en duizenden gewonden gevallen, 
de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos geworden. De nood is hoog: Libanon zucht 
al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart 
via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard 
nodig! Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van 
onvoorstelbare omvang! 

Kom jij het videoteam versterken? 
Het videoteam van de PKN-kerk in Ternaard vraagt jongelui of wat ouderen om het team te komen versterken 
bij het maken van presentaties voor de kerkdiensten op zondagmorgen. 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat eens in de ± 6 weken een presentatie maken, met behulp van een speciaal programma, voor de 
kerkdienst op zondagmorgen. Een andere groep verzorgt dan de uitzending om 09:30 uur en is wereldwijd te 
volgen op Kerkomroep.nl. 

https://uitzending.pkn-ternaard.nl/


 

Alles wat in de presentatie moet komen te staan, wordt aangeleverd door de dominee en een vaste 
medewerker. Het te maken programma krijg je meestal woensdag in je mail. Je wordt grondig voorbereid op 
je taak door Chris Veenstra en/of Peter Christiaan Veenstra. 
 
Ja leuk! Ik kom het team versterken! 
Lijkt het jou leuk om het videoteam te versterken? Dan kun je je aanmelden via de mail of persoonlijk bij Oane 
Talsma, tel.0519346460, mailadres: ap.talsma@planet.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.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 doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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LITURGIE Zondag 9 augustus 2020 
 

Orgelspel 
Binnenkomst kerkenraad 
Woord van welkom 
Overlijdensafkondiging 
Psalm/Lied 23b: 1 
Voorlezen: Intochtspsalm: Lied 27:1 
Stil Gebed 
Bemoediging en Groet 
Klein Gloria (samen uitgesproken) 
Gebed van inkeer 
Leefregel: Psalm 27 
Zingen: Psalm/Lied 27:7 (Frysk) 
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing: 2 Korintiërs 1:12-24 
Zingen: Lied 753:1,5,6 
Preek  
Zingen: Lied 747:1,4 (luisteren/neuriën) 
Dankzegging en Voorbeden – Onze Vader 
Aankondiging collectes (in schalen bij de uitgang) 
Zingen: Lied 864:1,2 
Zegen + uitgesproken Amen door de gemeente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


