
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  24 januari 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     M. Folbert-v.d. Heijden 
Lector:       Gerda Boersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Oecumene 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: David de Vries en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar  dhr. Henk Streekstra, G. 
Japiksstrjitte 12 
 
ZIEKEN:  mevr. T. Wiersma- Machiela verblijft nog in de Waadwente , Botter 18 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
21 januari Dhr. H. Streekstra     G. Japikstr.12  

22 januari Mevr. T. Wiersma-Machiela  Waadwente 

26 januari  Mevr. F. Streekstra-Kuik  Visbuurt 34A   

29 januari mevr. D. vd Weg.- Terpstra  Raadhuisstr. 10 

 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 31 januari 2021: HEILIG AVONDMAAL 
- hebben we als voorganger Da. H. Graafland 
- is er geen kinderkerk 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Actie Kerkbalans 
In de week van 16 tot 30 januari vindt de actie kerkbalans weer plaats. 
Dit jaar worden de enveloppen niet standaard bij u opgehaald in verband met Corona. 
Wij vragen u om de envelop, voorzien van uw naam, in te leveren bij degene die normaal gesproken uw 
envelop ophaalt. Deze naam staat vermeld in het begeleidend schrijven. Tevens is zijn/haar telefoonnummer 
vermeld. 
Wanneer u niet in staat bent om de envelop langs te brengen kunt u met diegene contact opnemen. Hij/zij 
haalt dan de envelop bij u op. We gaan met z'n allen voor een goede kerkbalans! 
Vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters. 
  
Nieuw Online collecteren: 
Tijdens de eredienst is de 'dienst der offerande' een wezenlijk onderdeel. Voor de zegen spreken we onze gebeden uit voor 
God en geven wij onze gaven in de 'dienst van de dankbaarheid'. Geloven kan heel concreet zijn. Wij doen dat o.a. door het 
geven van geld voor de lokale geloofsgemeenschap en allerlei projecten van de gemeente en van de kerk dichtbij en ver 
weg. De nood in de wereld is immers groter dan de zorgen van de lokale geloofsgemeenschap. 
Nu de kerkdiensten online worden gehouden, zijn wij als diaconie op zoek gegaan naar een andere manier van collecteren, 
zodat we in deze verwarrende tijden toch naar elkaar omzien en samen kerk zijn. We gaan Online Collecteren. 
Vanaf zondag 24 januari verschijnt er tijdens de mededelingen voor de dienst een dia met daarop 3 QR-codes;  1 voor de 
Diaconie,  1 voor het College van Kerkrentmeesters en 1 voor de Extra collecte. Na het scannen van deze codes met uw 
mobiele telefoon heeft u de mogelijkheid om een zelfgekozen bedrag te doneren aan de collecte. Vindt u deze moderne 
manier te lastig, dan kunt u er ook voor kiezen om zelf een bedrag via de bank over te maken. Gegevens hiervoor staan op 
dezelfde dia. 
De QR-codes staan ook op het Meidielingsblêd. 
Verder mag u natuurlijk, net als voorheen, er ook voor kiezen om zo nu en dan een bedrag over te maken naar PKN 
Ternaard. 
Op welke manier u ook geeft, wij danken u te allen tijde hartelijk voor uw gift! 



 

 

 

 
Liturgie 24 januari 2021 Ternaard  

Afsluiting  week van gebed   

 

Welkom 

Intochtslied: Lied 413   Grote God, wij loven U 

https://www.youtube.com/watch?v=i0n41LJAP6Y 

 

Stil gebed 

Votum en groet 

 

Gebed ter verootmoediging 

Sela: Gebed om vrijheid  https://www.youtube.com/watch?v=ht5YlgSKdD0 

 

Leefregel : 1 Petrus 4: 7- 11  

 U maakt ons één https://www.youtube.com/watch?v=gfBFBGs6xlo 

 

Kindermoment  Als je geen liefde hebt voor elkaar https://www.youtube.com/watch?v=zXy7-utOrSs 

 

Lezen:  Johannes 17: 20-26 

Ubi caritas, Daar waar liefde heerst daar is God met ons https://www.youtube.com/watch?v=9jRAoptZQb4 

 

Verkondiging 

Maranatha https://www.youtube.com/watch?v=MaBpa5jNBwM 

 

Dank en voorbede 

 

Slotlied: Lied 302 God in den hoog’ alleen zij eer https://www.youtube.com/watch?v=QZ_X7Luc0a4 

 

 

Zegen 

https://www.youtube.com/watch?v=gfBFBGs6xlo
https://www.transip.email/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=572&_token=VZnm2gZUuIxPB4na5maGx9D5m3rmfG5t&_part=2
https://www.transip.email/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=572&_token=VZnm2gZUuIxPB4na5maGx9D5m3rmfG5t&_part=2
https://www.transip.email/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=572&_token=VZnm2gZUuIxPB4na5maGx9D5m3rmfG5t&_part=2


 

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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