
 

MEIDIELINGSBLÊD Oudejaarsavond 31 december 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     mevrouw M. Folbert-van der Heijden   
Lector:       Janneke Goodijk     
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Yme Dijkstra en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Vrolijke klanken in de vroege ochtend 

Kerstmorgen klonken vrolijke klanken over Ternaard en dit al voor de  

31ste keer. Door een fanatieke ploeg werden de Kerstliederen gezongen.  

Na twee coronajaren konden de zangers weer langs de deuren. Ondersteund  

door blazers van brassband Euphonia maakten ze een ronde door Ternaard. 

Zo ontwaakte Ternaard,waar hier en daar een deur of raam openging. 

Speciale aandacht was er voor alleenstaanden en  

bedroefden, ook de bewoners van Albertus Nautastrijtte  

werden verblijd met muziek in uit de aangrenzende hofjes.  

Na afloop was er voor de deelnemers chocolademelk en Krystbôle. 

 
Jezus licht van de Wereld 

Met het ontsteken van de 5de kaars was het licht compleet en werd de  

geboorte van Jezus gevierd in de Grutte Tsjerke.  

De kinderkerk sloot het adventsproject af met het plakken van de  kribbe  

met kindje Jezus op het prikbord. Samen met de drie wijzen maakten zij het 

prikbord met de stal compleet. Het kerstverhaal werd door middel van een  

filmpje uitgelegd aan de gemeenteleden en de aanwezige kinderen.  

Da. Hilde Graafland hield vervolgens een verkondiging over het thema: 

 ‘Jezus licht van de Wereld’. De dienst werd muzikaal begeleid door Johan 

 Boeijenga op orgel en een fanatieke muziekgroep met zang van de  

kinderen Fardau, Jacob, Isa en juf Yvonne. De begeleiding werd verzorgd  

door Yme, Petra, Jochem, Sill en Silke. Na het Ere zij God als slotlied  

zong de muziekgroep; Vrolijk Kerstfeest Iedereen 

 

Zangdienst met muziekvereniging Euphonia.  

Op tweede kerstdag was er een zangdienst in de Grutte  

Tsjerke met begeleiding van Brassband Euphonia,  

afgewisseld door lezingen. Na de medley A Christmas Collage  

heette da. Hilde Graafland iedereen welkom en begon de dienst  

met gebed. Na het lied Er is een roos ontloken werd door  

Froukje de Beer het kerstevangelie uit Mattheüs en Lucas gelezen.  

Gedichten in de dienst werden voorgedragen door Rebecca van der  

Berg en Tiny van der Veen. Tijdens de inzameling van de gaven  

speelde Euphonia: Christmas Swing. Met Blaas de bazuin 

en Sla de trom werd de dienst op Tweede Kerstdag afgesloten.   

  



 

 
 
LITURGIE:  

Liturgie 31-12-2022 Ternaard 

Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult. 

 

Intochtslied: psalm  62:1, en 5    Mijn ziel is stil tot God de heer  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zOPQpip9BXw&t=56s 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Gebed  

 

Tel uw zegeningen - Joh. de Heer 256 https://www.youtube.com/watch?v=mJWYp3lXTrM 

 

Lezen: Psalm 90 

O God die droeg ons voorgeslacht - Nederland Zingt - YouTube

 https://www.youtube.com/watch?v=BptUm7x8Zb0 

 

Verkondiging 

 

Luisterlied: Vul ons met uw liefde | Sela - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=apTul5-sVa8 

 

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

 

Slotlied: Nederland Zingt: Toch overwint eens de genade - YouTube

 https://www.youtube.com/watch?v=XPFnxMmtGJ4 

  

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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