
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  20 december 2020 
 
9.30 uur       Grutte Tsjerke   
Voorganger:     ds. B. van der Boon  
Lector:       Minke van der Wal 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Missionair 
Presentatie gemaakt:   Peter Christiaan Veenstra 
Bediening presentatie: David de Vries en Yme Dijkstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
 De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar de heer en mevrouw A.P. Talsma 
en P. Talsma, Halbertsmastrjitte 9. Zij waren 3 december 55 jaar getrouwd. 
 
ZIEKEN: 
De heer Lieuwe Wiersma, Herweijstrjitte 46 kwam weer thuis uit het ziekenhuis. 
Mw. Djoke van der Weg-Terpstra, Riedhússtrjitte 10, is woensdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Woensdag 23 december wordt ze geopereerd. 
Mevrouw Z. Kloosterman-van der Kooi en mevrouw A. de Beer-Kingma, bewoners van Talmahûs in 
Feanwâlden, zijn ziek. 
Anna-Eva Kingma verblijft nu in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen. 
 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 27 december 2020: 
-  is er geen kinderkerk   
- hebben we als gastvoorganger ds. A.J. van der Wiel 
 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Beste gemeenteleden, 
Vanaf half maart gaat alles in 2020 “heel anders”. Ook onze kerkdiensten. Eerst online dan beperkt en nu 
weer online. Uw diaconie kreeg van KerkinActie de mededeling dat de collecten 18 % minder opbrengen in 
2020 en de vraag om een extra gift. Als diaconie kunnen wij hieraan alleen gehoor geven wanneer u rond de 
kerstdagen nog een extra gift aan uw diaconie kunt overmaken                  (rek. nr. NL73RABO0307866750). 
Graag vermelden eindejaarsgift. Mogen KerkinActie en diaconie op u medewerking rekenen? Wij danken u, 
ook als u ons dit jaar al ruimhartig hebt bedeeld, voor uw bijdrage en medewerking. 
 
World Servants: 
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! 
  
Voor mijn reis met World Servants naar Brazilië bezorg ik voor 50 cent per stuk kerstkaarten in de dorpen die 
voorheen bij de gemeente Dongeradeel hoorden. In de SPAR staat een doos waar u ze in kunt leveren. U kunt 
ze ook bij mij thuis (Hantumerwei 19) brengen. Ook heb ik nog pepermunt in de verkoop, 1 doosje voor 2 euro 
en 3 voor 5. U kunt deze bestellen via telefoon (0655900420) of mail (renskeriemersma@hotmail.nl). 
Renske Riemersma 
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LITURGIE:  
 
 
Intochtslied: Ps. 98: 1, 3 (Zing een nieuw lied voor God de HERE) (Organist en voorzanggroepje) 
 
Votum en groet. 
 
De vierde adventskaars wordt aangestoken +  Projectlied 
 
Gebed ter verootmoediging. 
 
Genadeverkondiging. 
 
Regel van dankbaarheid: Kol. 3: 12-15 (NBV) (Door lector) 
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig 
medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar 
als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En 
bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de 
vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 
 
Lied: Via Youtube, op U mijn Heiland blijf ik hopen.  Nederland  zingt.    https://youtu.be/bbh8x-A09yg 
 
Gebed. 
 
Schriftlezing: Jesaja 9: 1 – 6 (NBV) (Door lector) 
9.1 Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 
2 U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3 Het juk dat op hen drukte, 
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 
5 Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 
6 Groot is zijn heerschappij, 
aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. 

https://youtu.be/bbh8x-A09yg


 

Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 
 
Adventslied: Gezang 26: 1, 4 Tekst Rode liedboek 1973 Daar is uit ’s werelds duistere wolken  (Door organist 
en voorzanggroepje))  
 
Verkondiging. 
 
Orgelspel. 
 
Lied: Via youtube, the Young Messiah. Unto Us a Child is Born. 
(https://youtu.be/7Pq1S9j3EXU?list=OLAK5uy_lZMRUS44M__gAMz33aRbYcqMa99iTeczQ) 
 
Gebed. 
 
Lied: NLB 444: 1, 3 (Nu daag het in het oosten) (Door organist en zanggroepje)  
 
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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