
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  5 december 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Dhr. J.Y. van der Wal   
Kindernevendienst:    groep 1-4 en 5-8  
Lector:       Helma Sjamaar 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Presentatie gemaakt:   Chris van der Veen 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Chris Veenstra 
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar  Wietske Woudman, 
Tsjerkestrjitte 14 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
8 december dhr. J. van der Kooi, Stasjonswei 12, k. 109 9123 JZ Metslawier 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 12 december 2021:  
- is er een OpenDeurDienst 
- hebben we als gastvoorganger Theo Tolsma. Het thema is Alles heeft zijn tijd 
- is er geen kinderkerk 
- zingen we als kinderlied: Laat je licht maar schijnen 
  
AGENDA:  
-7 december 19.30 uur College van Kerkrentmeesters (digitaal) 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
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 

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! 



 

 
LITURGIE:  

Welkom 
 
Lied van in tocht: Psalm 24 : 4, 5   ‘Gij poorten, hef uw hoofd omhoog’ 
 
Stil gebed 
 
Woord van verwachting en groet 
 
Zingen: Lied 441 : 1, 2   ‘Hoe zal ik U ontvangen’ 
 
Leefregel: Romeinen 13 : 8 – 14 (NBV ’21) 
  
Zingen: Liedboek 1973  462 : 1   ‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit doôn’ 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
Projectfilmpje: https://youtu.be/9f4fXHUXFEA 
Projectlied: Licht: Make Some Noise Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI 
 
Schriftlezing: Openbaring van Johannes 3 : 14-22   ‘De brief aan Laodicea’ 
 
Zingen: Lied 435 : 1, 3 en 4   ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ 
 
Preek:   ‘Hoor, wie klopt daar kinderen’ 
 
Zingen: Lieteboek foar de tsjerken 118 : 1, 2   ‘Myn hope is, Hear, op Jo allinne’ 
Myn hope is, Hear, op Jo allinne.   O Heilân, lit dy hoop net stjerre, - 
Ik rop yn ‘t donker om in dei   mocht ik foargoed, fan binnen bliid, 
dat ‘k bliid fan binnen, fol van sinne,  de stilte fan ‘e himel hearre 
foar Jo in timpel wêze mei;   yn dizze lûde wrâld fan striid. 
want ierde en himel hawwe songen  Kom yn, kom yn! – Mei iepen doarren 
fan Jo – och jou, dat oer myn moed  stean ik yn deemoed foar Jo klear. 
de ljochte en waarme strielen gongen  O, lit my net fan langst fertarre 
fan kleare leafde en hilge gloed.   en yn myn hert hâld yntocht, Hear. 
 
Gebeden 
 
Zingen: Liedboek 1973  295 alle verzen  ‘Aan de deur van ’s harten woning’ 
of Lieteboek foar de tsjerken 295 
 
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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