
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  19 december 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. H. Graafland 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Janneke Goodijk 
Organist:      Melchert van der Zwaag 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte Missionair 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Yme Dijkstra en Sjoukje Hoekstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Mevr. A. v.d. Kooi-Kingma, de 
Skûle Metslawier,  kamer 2.16 9123 JZ Metslawier. Zij werd op 13 december 99 jaar. 
  
Eerste Kerstdag 25 december 
- De kinderkerk heeft haar eigen kerstviering om 9.30 uur in de Lytse Tsjerke 
-hebben we als voorganger da. H. Graafland 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG: 2e Kerstdag 26 december 2021 
- hebben we als voorganger M. Folbert-van der Heijden 
- verzorgt muziekkorps Euphonia de muzikale begeleiding 
- is er geen kinderkerk  
 
AGENDA:  
Buurtbakje: donderdag 23 december bent u van harte welkom vanaf 9.30 uur om een kopje koffie te komen 
drinken in de Iepen Ark. 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Kerstnachtdienst en Oudejaarsdienst 

De kerstnachtdienst gaat dit jaar vanwege de Coronamaatregelen niet door. De oudejaarsdienst gaat wel 
door.  Deze dienst is niet live bij te wonen, wordt alleen digitaal om 19.30 uur 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. 

Corona-maatregelen 

Vanwege de huidige Coronamaatregelen zijn activiteiten na 17.00 uur niet toegestaan. 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:  

 
Liturgie voor komende zondag 19 december: 
  
Welkom 
Intochtslied: NLB 451: 1, 2, 4 (Richt op uw macht) 
Stil gebed, votum en groet 
De 4e adventskaars wordt aangestoken 
Lied: Zo is het beloofd  https://www.youtube.com/watch?v=APMlTAmqP6w 
  
Gebed om de Heilige Geest 
Adventsprojectfilmpje: https://youtu.be/7L7mqZ3TlWw 
en projectlied: https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
  
Schriftlezing: Jesaja 25 
Lied: NLB 439: 1, 2, 3 (Verwacht de komst des Heren) 
Verkondiging: De Heer is gul en goed voor al de Zijnen) 
Lied: Lieteboek 506: 1, 2, 3 (Wij geane meiinoar op paad) 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
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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