
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  18 december 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. H. Graafland 
Kind van dienst:    Jacob de Vries 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Jannechien van der Kooi 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte Missionair 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en David de Vries 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar dhr. en mevr. Meulenaar-Wiersma 
Van Harinxmastrjitte 2. Zij waren op 15 december 50 jaar getrouwd. 
 
Kerstdagen: 
-  op 24 december 2022 hebben we als  voorganger da. H. Graafland, aanvang dienst 21.00 uur 
-  op 25 december 2022 hebben we als voorganger mevr. M. Folbert-van der Heijden, aanvang dienst 9.30 uur 
- op 26 december 2022 dienst met muziekkorps Euphonia, aanvang dienst om 10.00 uur 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Kostersschap Lytse Tsjerke: 
Per 1 januari 2023 is er een nieuw kosterspaar voor de Lytse Tsjerke. Dit zijn Reinze en Janet Visser, Gysbert 
Japiksstrjitte 26. Voor reservering van de ruimtes en het afhalen van de sleutel zijn ze te bereiken op 
mailadres: r.visser09@telfort.nl en telefoonnummer: 06-19882916. Wij zijn erg blij dat er zo snel een nieuwe 
koster is gevonden. Wij wensen hun veel succes toe! 
 
Opnames Zin in Zondag 

Ternaard - Woensdag was de Grutte Tsjerke van Ternaard het decor van de opnames van het KRO-NCRV 
programma “Zin in Zondag”. Daar werd een repetitie gevolgd van Christelijk Mannenkoor Pro- Rege uit 
Dokkum.  
Zin in zondag volgt deze keer een koorlid van het mannenkoor. Zin in zondag gaat over alledaagse 
spiritualiteit en laat zien hoe mensen in Nederland zoeken naar antwoorden op levensvragen.  
Na een interview thuis, wordt het koorlid gevolgd tijdens de repetitie in de sfeervol versierde en verlichtte 
Grutte Tsjerke van Ternaard. Deze opnames worden Eerste Kerstdag om 17:10 uur op NPO2 uitgezonden.  
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LITURGIE:  

Welkom 
 
Intochtslied: Gezang 125: 1, 2, 3 (oude liedboek) (O kom, o kom, Immanuël) 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
De 4e adventskaars wordt aangestoken 
 
Lied: ELB 434b (God zal met u zijn) 
 
Verootmoediging 
 
Lied: ELB 302  (Heer, ik kom tot U) 
 
Genade/gebod 
 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 
 
Kindermoment 
YouTube: Komt als kind in onze nacht  https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=komt+als+kind+in+onze+nacht#fpstate=ive&vld=cid:eb724355,vid:tfQVI7U1czI 
  
Schriftlezing: Lukas 1: 67-79 
 
Lied: NLB 500: 1, 2, 3 (Uit uw verborgenheid) 
 
Verkondiging: God is om ons bewogen 
 
Lied: Gezang 169: 4, 5  (oude liedboek) (Maar God heeft naar ons omgezien) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kollekten 
 
Slotlied: NLB 444  (Nu daagt het in het oosten) 
 
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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