
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  12 december 2021 OpenDeurDienst 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Theo Tolsma   
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Muziek: Zang: Kristine Meinsma en Jan-Ernst Meinsma, Piano: Johan Boeijenga,  

Drum: Jan Boeijenga, Fluit: Petra Hiemstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Hessel Keegstra en Debora de Vries 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Henk en Willy Stielstra-Postma, 
Coert Lambertusstrjitte 18.  Zij waren op 27 november 40 jaar getrouwd.   
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
13  december Mevr. A. v.d.Kooi-Kingma, de Skûle kamer 216, Stasjonswei 12, 9123 JZ Metslawier.   

 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 19 december 2021:  
- hebben we als voorganger da. H. Graafland 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
- zingen we als kinderlied: Licht make some noise kids 

https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI 

 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Aktie Aandachtspakketjes 
De Activiteitencommissie van onze gemeente wil deze Kerst de Aktie Aandachtspakketjes houden. Met deze 
aktie willen we aandacht geven aan een aantal mensen in onze gemeente en in ons dorp in deze moeilijke tijd, 
die voor hen mogelijk extra zwaar is. We doen het ook omdat het Kerst is en we vieren dat de Redder van de 
wereld geboren is! De ‘aandacht’ van het pakketje zit in een stukje warm menselijk kontakt. Daar hebben we 
jullie hulp bij nodig! 
Op de website www.pkn-ternaard.nl vind je de informatie- en aanmeldingsbrief. Hij wordt bij de uitgang ook 
meegegeven. Misschien weet je nog wel iemand die mee kan en wil doen. 
Hoe meer tegoedbonnen we kunnen maken, hoe meer pakketjes we kunnen wegbrengen! 
Doe alsjeblieft mee! 
  

Kerstnachtdienst en Oudejaarsdienst 

De kerstnachtdienst gaat dit jaar niet door. Volgens de huidige maatregelen mogen er na 17.00 uur geen 
activiteiten plaatsvinden. Het is mogelijk dat tijdens kerst de maatregelen verruimd worden. Een 
kerstnachtdienst voor te bereiden vergt echter veel tijd. Als kerkenraad hebben wij daarom besloten om deze 
dienst niet door te laten gaan. 
De oudejaarsdienst gaat wel door. Mochten de maatregelen nog geen verruiming geven, dan wordt de dienst 
digitaal (zonder gemeenteleden) uitgezonden. 
 
Kerstfeest ouderen en alleengaanden 

Het kerstfeest voor ouderen en alleengaanden die voor 21 december stond gepland, kan helaas dit jaar door 

Corona weer niet doorgaan. Door de vele besmettingen is het niet verantwoord om een kwetsbare groep 

mensen samen te laten komen. Daarnaast is een kerstfeest bedoeld voor verbinding en het gezellig samen 

kerstfeest vieren. Met de 1,5 meter afstand is dit niet mogelijk. Het spijt de diaconie zeer dat dit bijzondere 

feest dit jaar weer niet door kan gaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI
http://www.pkn-tern/


 

Corona-maatregelen 

De overheid heeft op 26 november nieuwe maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het virus 

te voorkomen. Door deze maatregelen komen avondactiviteiten te vervallen, bijvoorbeeld het gebedshalfuur, 

gespreksgroepen en Connect.  De 1,5-metermaatregel blijft gehandhaafd. Dit houdt in dat wij ook in de kerk 

weer op 1,5 afstand van mensen buiten het eigen gezin moeten zitten. Ook bij binnenkomst en verlaten van 

de kerk een mondkapje dragen en geen handen schudden. Daarnaast blijft het advies: blijf thuis bij klachten 

en laat je snel testen.  

 

Collecteren 
Het digitaal collecteren d.m.v. QR-codes is verleden tijd. Bezoekers van de kerkdienst kunnen hun giften kwijt 
in de collecteschalen die bij het uitgaan in de hal van de kerk staan. 
Komt u nog niet naar de dienst in de kerk en maakt u het bedrag liever 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:  

Open Deur Dienst 12 december    9.30 uur 

 

Voorganger: Theo Tolsma 

 

Thema: 'Alles heeft zijn tijd' 

 

Muziek: Zang: Kristine Meinsma en Jan-Ernst Meinsma, Piano: Johan Boeijenga, Drum: Jan 

Boeijenga, Fluit: Petra Hiemstra 

  

 Zingen voor de dienst: 

lied 125: Oh kom O kom Immanuel      

                                                                                

Welkom  (Yelmer v.d. Linden) 

 

Zingen: Opwekking 525:  Jubel het uit 

 

Adventskaars aansteken + Kindermoment (adventsproject) 

Zingen: Laat je licht maar schijnen 

 

Afscheid Marianne Huisman 

 

Zingen Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) 

 

Zegengebed  (Theo v.d. Wal) 

 

Preek Theo Tolsma 

 

Zingen:  'Maria had je door' 

https://www.youtube.com/watch?v=zjBlyuw_6M0   

 

Dankgebed en zegen (Theo Tolsma) 

 

Zingen Zegenlied: Evangelische Liedbundel 434b  God zal met ons zijn  
 
 
 
 
 
 
 
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://www.youtube.com/watch?v=zjBlyuw_6M0
mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/

