
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  8 december 2019 2e adventszondag (liturgie zie achterzijde) 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     mevrouw J. Kerkhof-de Vries van Hantumhuizen 
Kind van dienst:    Isa van der Veen 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Alie van der Kooi 
Organist:      Joop de Jong 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Debora de Vries en David de Vries 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Lolke en Aaltje Smit- Wartena, de 
Streng 6. Zij hopen op 11 december hun 45 jarig huwelijksjubileum te vieren.  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 15 december 2019:  
In aanvulling op de berichtgeving van vorige week deelt de kerkenraad u de volgende preekroosterwijziging 
mee: 
Zondag 15 december hoopt voor te gaan da. H.M. Graafland uit Veenendaal. Na afloop van de dienst is er 
koffiedrinken. We hopen op uw warme belangstelling voor deze dienst. 
Voor groep 1-4 en 5-8 is er kindernevendienst.  We zingen het projectlied: Volg de ster.  
 
AGENDA:  

- Maandag 9 december cursus Ruimte voor de Geest met Jelle de Kok om 19.30 uur in de Lytse Tsjerke 
- Maandag 9 december inleverdatum inschrijving pacht (tussen 20.00 en 20.15 uur) in dorpshuis 

Tunawerth 
- Donderdag 12 december ‘buurtbakje’ voor het hele dorp in de bibliotheek. 
- Vrijdag 13 december kerststukje maken in Sil’s voor jeugd van 12-15 jaar 

 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Kerstgroetactie 
Doet u dit jaar ook weer mee met de Kerstgroetactie van Friedenstimme 
Vandaag worden in de kerk van Ternaard de setjes kerstkaarten en/of bijbelpakjes aangeboden. Een setje 
kerstkaarten bestaat uit drie kaarten met Bijbeltekst voor één adres.  Kaarten worden gebruikt voor 
evangelisatie. De porto hiervan is € 1,45 per envelop.  
 
Stuurt u een Bijbelpakje? In het Bijbelpakje bevinden zich 2 Russische Bijbels. De portokosten zijn € 15,40 per 
pakje. Voor Moldavië, Oekraïne, Wit-Rusland en de Baltische Staten is dit € 12,60. Het is niet mogelijk om het 
land uit te kiezen.  
Help ons alstublieft zoveel mogelijk Bijbels, kalenders en kaarten te versturen naar ons werkgebied in de 
voormalige Sovjet Unie! Neem voor de bestelling contact op met: Janneke Boeijenga, tel. 05719-571717. 
Zij regelt dan een Bijbelpakje voor u.  
DOEN! 
 
  



 

KERSTVIERING ouderen en alleengaanden. 
 
Ook dit jaar wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Ternaard de KERSTVIERING voor ouderen 
en alleengaanden georganiseerd. De viering is dit jaar op dinsdag 17 december van 16.00 tot 19.00 uur in 
Dorpshuis Tunawerth. Echtparen van 60 jaar en ouder en alle alleengaanden van Ternaard worden hiervoor 
uitgenodigd. Wel is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt bij de diaconie (Meindert Kingma, tel. 571596 of 
Arjen Kalma, tel. 221916). U kunt aangeven of u op eigen gelegenheid komt of dat u gehaald en weer  wilt 
worden thuisgebracht. Voor de broodmaaltijd  kunt u eventuele dieetwensen doorgeven. De kerstviering van 
17 december wordt een middag vol gezelligheid, samen kerstliederen zingen en als afsluiting samen genieten 
van een heerlijke broodmaaltijd. De leiding is dit jaar in handen van Marianne Folbert. Aan deze viering zijn 
geen kosten verbonden, wel wordt bij de uitgang een vrijwillige collecte gehouden voor een goed doel. Dus 
voel u niet bezwaard maar meldt u aan voor deze gezellige middag!!! 
 
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 zijn verkrijgbaar zo 
lang de voorraad strekt. 
 
 
LITURGIE:  

Welkom  
Kind van dienst steekt tweede kaars aan 
Psalm 72: 1, 7 NLB  
Stil Gebed 
Votum en Groet 
Gebed van verootmoediging 
Lied 442: 1, 2  NLB 
Project uitleg door de leiding van de kinderkerk, afsluitend met het zingen van het projectlied Volg de Ster 
Gebed om de Heilige Geest 
Lied 441: 1, 5 NLB  
1e Schriftlezing Jesaja 11:1 -10 
Lied 438: 1, 2, 4 NLB  
2e Schriftlezing Matteüs 3: 1 –12  
Lied 440: 1, 2, 4 NLB  
Overdenking 
Lied 444: 1, 2, 3, 4, 5 NLB  
Dankzegging en Voorbeden, stil gebed en Onze Vader zingend 
Collecte 
Slotlied Gezang 26: 1, 4 LvK Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 
Zegen 
Na het 3 x Amen zingen: lied 425 NLB   
 
 
 
 
 
 
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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