
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  28 november 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  (Heilig Avondmaal) 
Voorganger:     Da. Hilde Graafland 
Kind van dienst:     
Kindernevendienst:   voor groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Gerda Boersma 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat 
Presentatie gemaakt:   Rommy Talsma 
Bediening presentatie: Chris Veenstra en Debora de Vries 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar  Dhr en Mevr E. de Beer-T. 
Streekstra, Seepmaweg 2 . Zij waren op  26 november 50 jaar getrouwd. 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
2 december mevr. H de Vries- de Vries, Holwerterdyk 25.  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 5 december 2021:  
- hebben we als gastvoorganger Dhr. J.Y. van der Wal 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8 
 
AGENDA:  
Het kabinet heeft op 26 november 2021 nieuwe Corona-maatregelen afgekondigd  
9 december Diaconievergadering 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Corona-maatregelen 

De overheid heeft op 26 november nieuwe maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het virus 
te voorkomen. 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! 

 

 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

In de week van 22 november t/m 29 november is er een huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie. Vanwege 
Corona wordt er niet met een collectebus gecollecteerd. U krijgt een flyer in de bus. De collecte is bestemd 
voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel 
mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind 
staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is 
geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende 
bevolkingsgroepen.  
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom 
geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure 
en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. 
Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een 
betere plek. 

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee?  

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. ‘Geef licht’, of doneer online. 
Hartelijk dank! 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 

  



 

 
 
LITURGIE:  
Liturgie voor zondag 28 november 2021, waarin wij het H. Avondmaal mogen vieren 
 
Welkom 
Intochtslied: NLB 438: 1, 2 (God lof! Nu is gekomen) 
Votum en groet 
De adventskaars wordt aangestoken 
Zingen: Evangelische Liedbundel 334a (God zal met ons zijn) 

Dienst van het Woord 
Gebed 
Adventsprojekt 
Zingen: Projektlied:   
Lezing: Lukas 1: 26-38 
Verkondiging, thema: Mij geschiede naar Uw Woord 
Zingen: NLB 157a (Mijn ziel maakt groot de Heer) 

Dienst van de tafel 
Tafelgebed: (Dienstboek, een Proeve nr. 12) 
Ja, met recht en reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
want Gij hebt in uw ontferming 
van zeer hoog naar ons omgezien 
tot in de diepte van ons bestaan. 
Groots hebt Gij gehandeld 
in de geboorte van het Kind 
dat ‘Heil der wereld’ wordt genoemd, 
maar ook ‘minste der mensen’. 
Zo hebt Gij wat laag is verheven, 
het geringe hooggeacht. 
Daarom bezingen wij het Licht 
dat over de wereld is opgegaan 
en de duisternis verjagen zal, 
en wij voegen ons in het koor 
van allen die in uw vrede en vreugde delen 
als wij U met de lofzang eren: 
(Klein Gloria): 
Ere zij de Vader en de Zoon, 
En de Heilige Geest,  
Als in den beginne, nu en immer, 
En van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen 
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
die ons levenslicht geworden is, 
de zon van gerechtigheid; 



 

die de doodsschaduw verjaagt; 
die ons de weg naar U heeft gebaand 
en ons zo een toekomst heeft gegeven 
van geborgenheid voorgoed bij U; 
 
Die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf 
met de woorden: 
 Dit is mijn lichaam voor u; 
 doet dit tot mijn gedachtenis! 
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf 
met de woorden: 
 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
 doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 
Allen: 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij, 
Maranatha. 
Zend, bidden wij, uw Heilige Geest 
over ons die deze gaven ontvangen 
als tekenen van uw welbehagen in ons. 
En doordring met uw Geest deze aarde, 
die Gij bestemd hebt tot leven in vrede 
voor mensen van uw welbehagen. 

Allen: Onze Vader… 
 
Wij knikken elkaar toe en wensen elkaar de vrede van Christus toe 
Bij de voorbereiding zingen we: https://www.youtube.com/watch?v=rP36thh-OhM 
(Sela, U bent hier) 
Uitdeling en viering 
 
Dienst van de gebeden  
Dankgebed en voorbeden 
Ondersteuning Actie Vluchtelingenkinderen 
Slotlied: Lieteboek 442 
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 zaterdagsmorgen op de website (www.pkn-ternaard.nl). Info/mededelingen voor de website 
graag ook doorgeven aan de scriba. 
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