
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 1 december 2019 1e adventszondag (liturgie zie achterzijde) 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. M.J. Koppe van Dokkum  
Kind van dienst:    Tjesse van der Wal 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Gerda Boersma        
Organist:      Johan Boeijenga     
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  pastoraat 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Chris Veenstra 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Klaas Ales en Martine v.d. Weg , 
Wjuk 4 i.v.m. hun huwelijk op 14 november j.l.   
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 8 december 2019:  
- hebben we als gastvoorganger mevrouw J. Kerkhof-de Vries van Hantumhuizen 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
- zingen we het projectlied: Kom volg de ster 
 
AGENDA:  

- Maandag 2 december jeugdkerk in Sil’s 
- Woensdag 4 december diaconievergadering 
- Vrijdag 6 december Jeugdcafé@Sils om 19.30 uur 
- Maandag 9 december inleverdatum inschrijving pacht (tussen 20.00 en 20.15 uur in dorpshuis) 

 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
 

Kerstconcert met Christelijk Mannenkoor Pro Rege 
 
Christelijk Mannenkoor Pro Rege Dokkum e.o. geeft op zondag 22 december een kerstconcert in de Grutte 
Tsjerke te Ternaard.  
Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten voor € 7,50 zijn verkrijgbaar bij Slagerij Smit Ternaard en SPAR 
Herder. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Kaarten in de kerk verkrijgbaar zo lang de voorraad 
strekt. 
 

MEDEDELING: 
 
De beroepingscommissie heeft de afgelopen weken goede contacten gehad met  
een eventueel te beroepen predikant voor Ternaard en Holwerd. 
In het laatste gesprek is afgesproken dat zij binnenkort een keer voor zal gaan  
in een dienst in beide dorpen.  
Een mooie gelegenheid om elkaar alvast een beetje te leren kennen.  
De dienst staat gepland op zondag 15 dec. om 9:30 u. in de Grutte Tsjerke. 
Het koffiedrinken is gewoon, voorafgaand aan de dienst. 
  



 

 
LITURGIE: Lied voor de dienst : EvB 343 :  1 t/m 4   Heer, onze God , hoe heerlijk is uw Naam  
Binnenkomst  
Welkom 
De eerste kaars wordt aangestoken. 
Intochtslied : ps 24 : 3 en 5 
Stil gebed  
Votum en groet 
ipv Klein Gloria zingen we : EvB 209 : 1,2 en 3     
  
Gebed van verootmoediging  
Zingen Lied 439: 1,2,3    
Wetslezing  
Zingen  ps 32 : 3 en 4 
Gebed om de Heilige Geest  
Moment voor kindernevendienst sluiten af  met het zien van een filmpje en het zingen van het projectlied 
Volg de ster, link: debijbel.nl/bijbelbasics 
Schriftlezing : Lucas 1 : 26 – 38   (NBG vert.van 1951) 
Zingen  gez 117 : 1,3,4 en 7  Hoe zal ik  U ontvangen ? (oude liedboek) 
  
Verkondiging  
Zingen Lied 438: 1,2 en 4     
Dankzegging en voorbeden 
Collecte  
Slotlied: Lied 444 : 1 t/m 5    
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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