
 

MEIDIELINGSBLÊD 1e Kerstdag zondag 25 december 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     mevr. M. Folbert-van der Heijden 
Kind van dienst:    Amerens van der Linden   
Lector:       Minke van der Wal 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kinderen in de knel 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar mevr. Tine de Beer – 
Streekstra, Seepmawei 2  
 
ZIEKEN:  
Mw. Tine de Beer-Streekstra (Seepmawei 2) wordt op Tweede Kerstdag opgenomen in het UMCG voor een 
grote operatie. We denken aan haar. 
Er zijn veel zieken op dit moment in het dorp. Laten we aan hen denken en voor hen bidden. Speciaal noemen 
we de naam van dorpsgenoot Tjeerd Visser, die ernstig ziek is. 
 
VOLGENDE WEEKEND: 
- zaterdag 31 december, voorganger mevr. M. Folbert-van der Heijden, aanvang dienst 19.30 uur 
- zondag 1 januari, voorganger da. H. Graafland, aanvang dienst 9.30 uur 
- is er geen kinderkerk 
- is er koffiedrinken na de dienst 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Kostersschap Lytse Tsjerke: 
Per 1 januari 2023 is er een nieuw kostersechtpaar voor de Lytse Tsjerke. Dit zijn Reinze en Janet Visser, 
Gysbert Japiksstrjitte 26. Voor reservering van de ruimtes en het afhalen van de sleutel zijn ze te bereiken op 
mailadres: r.visser09@telfort.nl en telefoonnummer: 06-19882916. Wij zijn erg blij dat er zo snel een nieuwe 
koster is gevonden. Wij wensen hun veel succes toe! 
 
Kerstviering ouderen en alleengaanden: 
Wat was het gezellig afgelopen maandag bij de Kerstviering voor ouderen en alleengaanden in Tunawerth. 
Samenzijn, samen zingen en luisteren naar het optreden van Jannie en Sita. En als afsluiting samen eten van 
een heerlijke broodmaaltijd(bedankt Jan, Baukje, Baukje, Wieke en Ellen). De collecte na afloop heeft het 
mooie bedrag van 350 euro voor Zending over Grenzen, voor voedselhulp aan Oost-Europa opgebracht. 
Namens hen hartelijk dank. 
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LITURGIE:  
 

Liturgie 25-12-22 Ternaard 

Thema: Jezus: Licht voor de wereld! 

m.m.v. muziekgroepje: Fardau, Isa, Jacob, Silke, Jochem, Sill Talsma, Yme, Petra en Yvonne 

 

Muziekgroepje voor de dienst:  Stille nacht en Midden in de winternacht 

Welkom  

Aansteken van de kaarsen 

Intochtslied: 477: 1 en 4  Komt allen tezamen  

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Klein Gloria 

Kyriëgebed  

Muziekgroepje: ‘Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?’ vraag en antwoord zang 

Go tell it on the mountains 

Bemoediging Jesaja 9: 5-6BGT ( zie bijlage)  

Samenzang Lied 474: 1 en 2  Loof God, gij christenen, maak Hem groot 

Afsluiting Adventsproject kinderkerk 

Filmpje: Het kerstevangelie wordt uitgebeeld door kinderen 

https://opkijken.nl/het-kerstverhaal-3/ 

 

Samenzang Lied 478: 1 en 4 Komt verwondert u hier mensen 

Ondertussen delen kinderen iets lekkers uit 

 

Gebed om de hulp van Gods Geest   

Lezen: Johannes 1: 1 t/m 5 en vers 14   NBV 

Samenzang : 487: 1 en 2  Eer zij God in onze dagen 

( tijdens de preek kunnen kinderen in hun boekje werken) 

Verkondiging 

Samenzang Lied 498: 2 en 3    in het ondoordringbaar duister 

Dank en voorbede en , persoonlijk stil gebed en afsluitend gezamenlijk Onze Vader 

Collecte  tijdens de collecte:  

Muziekgroep: Kerstnacht boven Bethlehem 

Slotlied:  Ere zij God  

Zegen 

Toegift: Muziekgroepje: Vrolijk Kerstfeest iedereen! 

 
 
 
 
 
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. 

https://opkijken.nl/het-kerstverhaal-3/
mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/

