
 

MEIDIELINGSBLÊD TWEEDE KERSTDAG 26 december 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     M. Folbert-van der Heijden   
Lector:       Onno Bouma     
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: David de Vries en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar fam. J. van der Weg- van Spijker, 
Nijbuorren 40. Zij waren op 18 december 40 jaar getrouwd. 
  
VOLGENDE WEEK ZONDAG 2 januari 2022:  
- hebben we als voorganger M. Folbert-van der Heijden 
- is er geen kinderkerk 
  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Collecte vanaf heden weer Online 

De Kerkdiensten worden Online verzorgd zolang de Lockdown duurt. Het collecteren gaat vanaf nu weer via 

de QR-codes die u kunt scannen met uw telefoon. 

Maakt u het bedrag liever rechtstreeks over via de bank? 

Dat kan door uw bijdrage over te maken op: NL73 RABO 0307866750 tnv PKN Ternaard. 

Wanneer u duidelijk vermeldt waar uw gift voor bedoeld is (bv Diaconie of College), dan zorgt de 

penningmeester van de diaconie dat het geld op de juiste plek terechtkomt. Hartelijk dank voor uw gift! 

 

  



 

 

 
 
LITURGIE:  
Thema: op zoek naar de Koning 
 

Welkom 

Aanvangswoord: lied 482: 3 (gelezen) 

 

Intochtslied: Nederland Zingt: Ere zij aan God de vader - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g 

 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Gloria Patri (Klein Gloria) | Sela - YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=vWV3aAPjMzo 

 

Gebed ter verootmoediging  

 

05 Eer zij God in onze dagen | L. Moree - YouTube   https://www.youtube.com/watch?v=ss4h8jbM_lc 

 

Bemoediging en leefregel: Johannes 3: 16-21 

 

♪ Kerstliedje: "Komt verwondert U" met tekst! - YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=Co_0iLg-Cac 

 

Gebed om de hulp van Gods Geest  

  

Kindermoment Bijbel Basics I Tel je mee? I Deel 5 - Kom laten wij aanbidden - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=kyeNAI5OytE&t=60s 

 

Lezen: Mattheüs 2: 1-12 

Dit kind is onze koning | Sela - YouTube       https://www.youtube.com/watch?v=anTlTKJvsBs 

 

Verkondiging 

Adore (G. Kendrick)- Mannenensemble Espressione & Lucas Kramer - YouTube    

https://www.youtube.com/watch?v=uvAqYBOx8_I 

 

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

 

Lied 468, Prijs de Heer die herders prijzen - Quem pastores laudavere - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=NH-lYpzNOaQ 

 

Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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