
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  29 november 2020 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. Hilde Graafland 
Kind van dienst:    Jacob de Vries 
Kindernevendienst:   voor groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Alie v.d. Kooi 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Peter-Christiaan Veenstra en David de Vries 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
Viering Heilig Avondmaal 
In de dienst van 29 november vieren we het Heilig Avondmaal. Voor de mensen in de kerk is het een lopende 
viering, waarbij we de aanwijzingen van de diaken volgen. 
Voor de mensen thuis is het mogelijk om mee te vieren. Legt u dan voor de dienst al een stukje brood en een 
glaasje wijn (of sap of water) klaar. 
Na het breken van het brood en de instellingswoorden neemt u ook het stukje brood. En na het inschenken en 
zegenen van de beker neemt u uw glaasje. 
Op deze manier zijn we verbonden met elkaar en met de Heer. 
Gods zegen toegewenst! 
 
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Kees en Maaike de Vries-Hiemstra, 
Fiskbuorsterwei 24. Zij waren op 14 november 45 jaar getrouwd.                                                                                                                                  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 6 december 2020:  
- hebben we als gastvoorganger ds. J.G. Arensman 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
 
AGENDA:  
- Zondag 29 november: gebeds (heal)oere,19.00 tot 19.30 oere Grutte Tsjerke 
- Woensdag 2 december: diaconievergadering 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Door het toenemende aantal besmettingen heeft de overheid de kerken het dringende advies gegeven om 
het aantal personen dat fysiek tijdens de dienst aanwezig is te beperken tot 30 personen. Personen die aan de 
dienst meewerken, dit zijn de dienstdoende ambtsdragers, voorganger, koster, organist, personen die de 
presentatie verzorgen, de lector, de leiding van de kinderkerk en de zangers in het gelegenheidskoor, zijn hier 
niet bij inbegrepen. Deze personen hoeven zich niet aan te melden op de website. Kinderen tot en met 12 jaar 
hoeven ook niet aangemeld te worden! 
 
Wij kiezen ervoor om de diensten, zij het met minder mensen, toch door te laten gaan. Het betekent dat wij 
gaan werken met een aanmeldingssysteem. U kunt zich aanmelden via aanmelden.pkn-ternaard.nl. Dit kan 
tot de zaterdagavond voorafgaand aan de dienst tot 18.00 uur. Is het aantal van 30 personen bereikt, dan is 
reserveren voor de desbetreffende kerkdienst niet meer mogelijk. U kunt bij elke dienst zien hoeveel plaatsen 
er nog beschikbaar zijn om te reserveren. Beschikt u niet over de mogelijkheid u digitaal aan te melden, dan 
kunt u zich aanmelden bij de scriba, telefoonnummer 0519-571019. 

https://aanmelden.pkn-ternaard.nl/


 

 
Zingen in de kerk: 
Er mag wel door een koortje gezongen worden. Er zijn nu al een aantal enthousiaste gemeenteleden die dit 
elke week doen. Wil je ook af en toe meezingen in het gelegenheidskoortje in de kerkdienst, meld je dan aan  
bij Johan Boeijenga. 
 
Terugblik Sirkelslag KIDS 

 
Het thema van Sirkelslag KIDS 2020 was `Op avontuur met 
Paulus`.  
 
Vrijdagavond 20 november kwamen dertien kinderen bij elkaar 
in de Iepen Ark en volgden daar de apostel Paulus tijdens zijn 
rondreis om het goede verhaal van Jezus en God te delen. Hij 
maakte spannende reizen naar verre landen en onbekende 
steden. Hij werd gevangengenomen en belandde in bijzondere 
situaties. Zo ook wij: we hebben geluiden geraden, muziek 
gemaakt, rebussen opgelost en een estafette race gelopen, 
allemaal gelinkt aan het verhaal van Paulus.  
 
132 Groepen deden mee aan dit landelijke evenement, 
georganiseerd door JOP, de jongerenafdeling van de PKN. In 
Ternaard was de leiding in handen van de kinderkerk. We gingen 
uiteindelijk met een 33ste plek en een mooie ervaring rijker naar 
huis. Het was een prachtige avond! 
 
Op de foto zijn de kinderen druk bezig met het oplossen van de 
rebussen. 
 

World Servants – Renske Riemersma: 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!  
 

Geboren: 
7 november Maria Louise, dochter van Foeke en Marilene Hoekstra, Nijbuorren 20 
11 november Amarins, dochter van Watze en Wieke Ferwerda, Coert Lambertusstraat 2 
13 november Wilger, zoon van Sieger en Iris Talsma, Seepmawei 4 
14 november Jesse, zoon van Yde en Sanne Roorda, Hantumerweg 7 
18 november Juda Levi, zoon van Matthijs en Marianne Huisman, Gerben van Manenstr. 17, 9204 LN Drachten 
18 november Jilke Gerard, zoon van Egbert en Marije Hiemstra, Van Harinxmastrjitte 1 
23 november Anna-Eva, dochter van Arnold en Debora Kingma-de Vries, Visbuurtsterweg 32 
  

mailto:renskeriemersma@hotmail.nl


 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

  

Dit jaar is er een huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in de week van 29 november t/m 5 december. 
Vanwege Corona wordt er niet met een collectebus gecollecteerd. U krijgt een flyer in de bus. De collecte is 
bestemd voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel 
mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind 
staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is 
geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende 
bevolkingsgroepen.  
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom 
geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure 
en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. 
Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een 
betere plek. 

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?  
Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. ‘Vluchtelingenkinderen 
Griekenland, of doneer online. Hartelijk dank! 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
  



 

LITURGIE voor de dienst van 29 november 2020 Viering Heilig Avondmaal 
 

Welkom  
Intochtslied: Gezang 125: 1, 2, 3 (O kom, o kom Immanuël)  
Votum en groet 
De adventskaars wordt aangestoken   
Adventsproject 

Dienst van het Woord 
Gebed 
Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10 
Lied: NLB 459: 1, 2, 3, 4, 7 (Ik breng een rechter aan het licht) 
Verkondiging 
Orgelspel 
Lied: Psalm 72  https://www.youtube.com/watch?v=9VQMjrz1ZTM 

Dienst van de tafel 
Tafelgebed: (Dienstboek, een Proeve nr. 11) 
Ja, met recht en reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, hier en nu, overal en altijd, 
omdat Gij ons met kleurrijke woorden 
van uw profeten en evangelisten 
het zicht hebt geboden op een wereld, 
beschenen door het licht van uw heil: 
De aarde vol van waarheid en vrede, 
waarin de sluier is weggenomen 
en we in gemeenschap met U mogen leven. 
Zo hebt Gij in ons verloren bestaan grote verwachtingen gewekt: 
Troost voor degenen die treuren, 
genezing voor degenen die lijden, 
ontferming, genade en vergeving voor allen die zich tot U keren. 
Daarom, o God, met Sion op haar wachtpost, 
uitziende naar de grote verlossing; 
met Maria, die opgetogen van haar verwachting getuigd heeft; 
Met Elisabeth en Zacharias, 
verwonderd over de weg die Gij met hen ging; 
En met allen die Israëls vertroosting hebben verwacht en bezongen, 
verheffen ook wij onze stem: 
(we spreken samen uit:) 
Ere zij de Vader en de Zoon, 
En de Heilige Geest,  
Als in den beginne, nu en immer, 
En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 
 
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt aan mededogen, liefde en genade; 
die ons levenslicht geworden is, de zon van gerechtigheid; 
die de doodsschaduw verjaagt; 
die ons de weg naar U heeft gebaand 
en ons zo een toekomst heeft gegeven 
van geborgenheid voorgoed bij U; 

https://www.youtube.com/watch?v=9VQMjrz1ZTM


 

 
Die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf met de woorden: 
 Dit is mijn lichaam voor u; 
 doet dit tot mijn gedachtenis! 
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf met de woorden: 
 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
 doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 
(We spreken samen uit:) 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij, 
Maranatha. 

Wek op uw macht, o HEER en kom, 
verlos al degenen die leven in duisternis, angst en verschrikking.  
Zend, bidden wij, uw Heilige Geest 
over deze tekenen van brood en wijn 
  
Dat hiermee in ons groeien mag de vaste hoop op een toekomst 
die niemand ons ontnemen kan. 
Zo loven wij, God van liefde, uw Naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
Door Hem en met Hem en in Hem, 
Jezus Christus, onze Heer. 

Onze Vader… 
 
Wij knikken elkaar toe en wensen elkaar de vrede van Christus toe 
Bij de voorbereiding zingen we: Evangelische Liedbundel 109: 1, 2, 3 (Al wie dolend) 
Uitdeling en viering 
Na de laatste viering zingen we: Lieteboek foar de tsjerken Gesang 127: 7 
 
Dienst van de gebeden  
Dankgebed en voorbeden 
Slotlied: Gezang 26: 1, 4 https://www.youtube.com/watch?v=W_84rLK1RqI 
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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