
 

 
 
MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  22 december 2019 (4e adventszondag) 
 
Zondag 22 december 2019 (4e adventszondag) 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Dhr. L. v.d. Ven 
Kind van dienst:    Jelte Willem Streekstra  
Kindernevendienst:   groep 1-4 en 5-8 
Lector:       Janneke Goodijk 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Chris v.d. Veen 
Bediening presentatie: Oane Talsma en David de Vries 
 
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Anne Rienk Sijens en Antsje Prins, 
Coert Lambertusstrjitte 1  i.v.m. de geboorte van hun dochter IIse op 8 december. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 29 december 2019 
- hebben we als gastvoorganger Ds. E. v.d. Veer 
- is er geen kinderkerk 
- zingen we als kinderlied: Mijn God is G-O-E-D, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bG2DqD9GquU&list=RDbG2DqD9GquU&start_radio=1- 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
 

 KRYSTMOARNSJONGEN: 25 desimber start om 6:30 by Tunawerth.  
Entûsjaste sjongers en muzikanten frege!  

 

 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. 

 

 Van 10 tot en met 21 februari 2020 gaat Marianne Folbert naar Rwanda met Red een Kind (en World 
Servants.)  Armoede, diaconaat,  en nadenken over vergeving en verzoening zijn de thema’s van deze 
studiereis voor predikanten en kerkelijk werkers. 
 
Red een Kind is een Nederlandse 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.  
 
Rwanda is een prachtig, vruchtbaar land met rode aarde en vriendelijke mensen. Er wonen twaalf miljoen 
inwoners, de helft is kind of jongere. De Rwandese regering maakt na de genocide van 1994, verzoening 
tot haar speerpunt. En daarnaast willen de mensen ook vooruit: de armoede achterlaten, het land 
opbouwen, en een toekomst voor de kinderen. In Rwanda is 80% van de bevolking christelijk. 
 
De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan het werk van Red een Kind in Rwanda. Klik hier 
voor een informatiefilmpje over het mooie werk van Red een Kind in Rwanda.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=bG2DqD9GquU&list=RDbG2DqD9GquU&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=i8WJa_Kj48k


 

 
 
LITURGIE zondag 22 december 2019 (4e advent):  
Welkom 
De 4e kaars wordt ontstoken door het kind van de dienst. 
Zingen: Intochtslied: Lied 314 Here Jezus om uw woord. Alle 3 coupletten 
Stilgebed 
Bemoediging 
Groet 
Gebed om ontferming 
Zingen: Psalm 33 Kom nu met zang, de coupletten 5 en 8  
Woord voor de week: Johannes 12:46 
Zingen: Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien. Alle 4 coupletten 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
Kindermoment: Kerstproject “Volg de ster” Hierna gaan de jongeren naar de kinderkerk  
Schriftlezing: Matteus 1 : 18 - 25 
Zingen: Lied 441 Hoe zal ik u ontvangen Couplet 1 en 6 en 10  
Verkondiging n.a.v. Matteus 1:25b “En hij gaf hem de naam Jezus”. 
Zingen: Lied 455 Het zal geschieden in de laatste dagen. Couplet 1 en 4 
 We bidden onze voorbeden 
Collecte 
Slotlied: Lied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet, beide coupletten  
Heenzending en Zegen 
Zingen: Lied 425 Vervuld van uw 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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