
 

MEIDIELINGSBLÊD Kerstnachtdienst 24 december 2020 
 
21.00 uur:      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. Hilde Graafland 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Organist:      Johan Boeijenga m.m.v. Petra Boeijenga, Onno en Baukje Bouma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
 Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Gerrit Sipma en Hessel Keegstra 
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 
 

LITURGIE:  

Liturgie voor de Kerstavond op 24 december 2020 om 21.00 uur in de Grutte Tsjerke van Ternaard 

Thema: Een cadeau voor iedereen! 

 

Intro: 

Blazers: Stille nacht, heilige nacht, daarna gevolgd door blokfluit, Yvonne en gelegenheidskoor 

 

Welkom 

Stil gebed, votum en groet 

Lied: Blaas de bazuin en sla de trom (Zingende gezegend 106) 

Gebed 

Lied: Yvonne: Be born in me 

Schriftlezing: Lukas 2: 1-20 

Lied: Eer zij God in onze dagen  https://www.youtube.com/watch?v=9AJSc_phcAA 

 

De doos wordt binnengebracht 

1e cadeau : Johannes 3: 16 

Overdenking: De liefde van God 

Lied: NLB 475 Ik mag hier aan uw kribbe staan 

 

2e cadeau: Lukas 2: 7 en Johannes 1: 11 

Overdenking: het offer van de Heer 
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Lied: NLB 478: 1, 2, 3 Komt verwondert u hier mensen  

 

3e cadeau: Lukas 2: 14 en Efeziërs 2: 14a + 18 

Overdenking: Vrede met God 

Lied: Yvonne: Messiah 

 

Dankgebed en voorbeden 

Slotlied: NLB 506  Wij trekken in een lange stoet 

Zegen 

Allen: Ere zij God 

 

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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