
 

MEIDIELINGSBLÊD 1e Kerstdag 25 december 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Eelke Goodijk 
Lector:       Froukje de Beer      
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:   
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Oane Talsma 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
 
ANDERE MEDEDELINGEN:   
Beste gemeenteleden, 
Vanaf half maart gaat alles in 2020 “heel anders”. Ook onze kerkdiensten. Eerst online dan beperkt en nu 
weer online. Uw diaconie kreeg van KerkinActie de mededeling dat de collecten 18 % minder opbrengen in 
2020 en de vraag om een extra gift. Als diaconie kunnen wij hieraan alleen gehoor geven wanneer u rond de 
kerstdagen nog een extra gift aan uw diaconie kunt overmaken                  (rek. nr. NL73RABO0307866750). 
Graag vermelden eindejaarsgift. Mogen KerkinActie en diaconie op u medewerking rekenen? Wij danken u, 
ook als u ons dit jaar al ruimhartig hebt bedeeld, voor uw bijdrage en medewerking. 
 
World Servants: 
Voor mijn reis met World Servants naar Brazilië verkoop ik pepermuntjes. Eén doosje kost 2 euro en 3 doosjes 
5 euro. U kunt bestellen via de mail (renskeriemersma@hotmail.nl) of via de telefoon (0655900420). Ik breng 
ze graag bij u langs! 
  
Voor mijn reis met World Servants naar Brazilië bezorg ik voor 50 cent per stuk kerstkaarten in de dorpen die 
voorheen bij de gemeente Dongeradeel hoorden. In de SPAR staat een doos waar u ze in kunt leveren. U kunt 
ze ook bij mij thuis (Hantumerwei 19) brengen. Ook heb ik nog pepermunt in de verkoop, 1 doosje voor 2 euro 
en 3 voor 5. U kunt deze bestellen via telefoon (0655900420) of mail (renskeriemersma@hotmail.nl). 
Renske Riemersma 
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LITURGIE:  
Lied 477: Komt allen tezamen    https://www.youtube.com/watch?v=2l9Ltj9ZdKI 

Welkom 

Aansteken kaarsen 

Intochtslied  Lied 486: 1-4  Midden in de winternacht 

https://www.youtube.com/watch?v=lOyEmKJozc0  

 

Bemoediging en groetnis  Us Helper is de Heare, dy’t himel en ierde makke hat 
    Dy’t trou bliuwt oant yn ivichheid en net los lit wat syn hân begûn. 
    Genede, barmhertichheid en frede mei ús jûn wurde 

    Fan God ús Heit en fan Jezus Kristus, ús Hear,  troch de Hillige Geast! 

Bernemomint 

lied:  Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht     https://www.youtube.com/watch?v=_GCrVILKpgQ  

Gebed 

Lezen:   Printebibel:  Jezus wurdt berne  (s. 142-149) https://www.youtube.com/watch?v=XokwDScs88A   

Muziek:  Jezus kwam op aarde:               https://www.youtube.com/watch?v=SLLplBr1EQE  

Meditatief moment 

Muziek: Sela: Kerstnacht boven Bethlehem:    https://www.youtube.com/watch?v=Z3WHPEdAxJo 

Dank en voorbede 

Slotlied: De vrede van God:    https://www.youtube.com/watch?v=LBmdGQGyCak   

 

Zegen 

 

Mei de Heare ús segenje en behoedzje; Mei de Hear ús mei it ljocht fan syn antlit beskine en ús genedich wêze. Mei 

de Heare syn antlit nei ús ta keare en ús syn frede jaan. 

 

Slotlied: Ere zij God   https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4  

 
 
 
 
 
 
 
 
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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