
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  9 oktober 2022 
 
10.00 uur      Grutte Tsjerke   Open Deur Dienst 
Voorganger:     Aafke Stegeman-van Dijk 
Kind van dienst:    Trienke Hiemstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma  
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Dhr en Mevr U. van der Meulen-F. 
Brouwer Worp van Peymastrjitte 5. Zij waren 1 oktober 40 jaar getrouwd. 
 
ZIEKEN:  
Mevr. Tienstra- de Groot, Hantumerwei 15, wordt maandag opgenomen in het UCMG voor een operatie. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 16 oktober 2022:  
- hebben we als voorgangers da. Hilde Graafland en Marianne Folbert-van der Heijden 
- deze dienst begint om 10.00 uur 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: De Here zegent jou        https://www.youtube.com/watch?v=S77mZCnFTeA 

 
AGENDA:  
    12 oktober  Vrouwengeloofsgesprekgroep 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
LITURGIE:  
 
 
 
 
 

Open Deur Dienst   

9 oktober 

 Spreekster: Aafke Stegeman 

Thema: Ȗs Anker 

  Muziek: Yme, Yvonne, Jan, Albert, Petra 

Inloop vanaf 9.30 met koffie, thee, limonade 

 



 

Aanvang dienst: 10 uur 

Voor de dienst zingen:  

− Anchor: (afspelen via beamer) 

 https://www.youtube.com/watch?v=7TzB4FaPO 

− 10.000 redenen (Opwekking 733 samen met de band)                                                                                                                           

Welkom  en Gebed    

 -- Zingen met de band:   'Samen in de Naam van Jezus'' (opwekking 167) 

 

Inleidende sketch en verbinding Aafke Stegeman aan de gemeente 

 
–  Zingen met de band: 'Zo zegent Hij jou'  (opwekking 746) 
 
Kindermoment:  

– Zingen  ''Kom aan boord' 

Uitleg voor de kinderen en spel 

Verkondiging bij thema 'Us Anker'   

 Hebreeën 6:19 

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het 

voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan ten behoeve van ons: Hij is hogepriester voor 

eeuwig zoals ook Melchisedek dat was. 

Kettingslinger uithangen tijdens… 

  –  Zingen 'My lighthouse' (opwekking 807) 

Gebed/voorbede met aansluitend zingen: 'Geef vrede Heer geef vrede' (gezang 285) 

Afsluitende woorden  
 
ZEGENGEBED met aansluitend zingen  

              Zegenlied: :”Hear wês mei ús oant in oare kear” (lied 416) 

   
– Na de dienst luisteren naar:  ''Mijn anker'' (opwekking 822) 
    https://www.youtube.com/watch?v=Y5ksrC66-F8 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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