
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  15 december 2019 3e adventszondag (liturgie zie achterzijde) 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. H.B. Graafland van Veenendaal 
Kind van dienst:    Dirk Hidde van der Wal 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Minke van der Wal 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie (Noodhulp) 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Sjoukje Hoekstra en Gerrit Sipma 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Jelle en Aaltje Haaima- Postma, 

Herweijstrjitte 30, zij waren op  12 december 50 jaar getrouwd. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 22 december 2019:  
- hebben we als gastvoorganger de heer L . van der Ven van Aldeboarn 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
- zingen we als kinderlied: het projectlied Volg de Ster 
  
AGENDA:  
- maandag 16 december consistorievergadering om 19.30 uur 
- maandag 16 december vergadering college van kerkrentmeesters 
- dinsdag 17 december kerstfeest ouderen en alleengaanden 
- woensdag 18 december vrouwengeloofsgespreksgroep 
- vrijdag 20 december jeugdcafé@Sil’s van 19.30 tot 21.00 uur 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Christelijk Mannenkoor Pro Rege Dokkum e.o. geeft op zondag 22 december een kerstconcert in de Grutte 
Tsjerke te Ternaard.  Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten voor € 7,50 zijn verkrijgbaar bij Slagerij Smit 
Ternaard en Spar Herder. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Kaarten in de kerk zijn verkrijgbaar zo 
lang de voorraad strekt. 
  
Na de kerstviering van de ouderen en alleengaanden wordt er een collecte gehouden. De opbrengst hiervan 
gaat naar Red een Kind. Red een Kind is een Nederlands christelijke ontwikkelingsorganisatie. Ze geeft 
onderwijs en andere hulp aan kinderen in Afrika en Azië, onder andere via plaatselijke kerken aldaar. Doel is 
het verbeteren van hun levensstandaard door het opzetten van zelfhulpgroepen.  
De collecte-opbrengst van 24 december gaat ook naar Red een Kind.  



 

 
LITURGIE:  
Welkom 

De 3e adventskaars wordt aangestoken 

We zingen: Lied 433 

Stil gebed, votum en groet 

We zingen: psalm 33: 2, 7 

Verootmoediging 

Genade/opdracht 

We zingen: Evangelische Liedbundel 434a (God zal met ons zijn) 

Gebed om de Heilige Geest 

Kindermoment + zingen van het projectlied 

Kinderen gaan naar de kinderkerk 

Schriftlezing: Micha 4:11 – 5:4 

We zingen: Lied 459: 1, 2, 3, 6, 7 

Verkondiging met als thema: Terug naar af! 

We zingen: Lied 438 

Dankgebed en voorbeden 

Kollekten 

Slotlied: Gezang 125: 1, 5 (Oude liedboek: O kom, o kom Immanuël)) 

Zegen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan Froukje de Beer 
(571019 of j_de_beer@hetnet.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 doorgeven aan de scriba (Eelke Goodijk, 571988 of e.goodijk@knid.nl). 
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