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Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn.  
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

 
9:30 uur           Terskflierkerk - Heilig Avondmaal - 
Voorganger:   Ds. mevr. M. Veen, Franeker 
Ouderlingen:   Pietsje v.d. Zee, Tjerk-Jaap Terpstra 
Diaken:    Ane/Klarinda de Witte 
Lector:    Loziena Bakker 
Organist:    Gerrit de Vries   
Koster:    Sipco Vlietstra 
Beamteam:   Liza Zijlstra en Joop Drost 
Collecte:                 Stichting Support Fryslân 
                                                           College van kerkrentmeesters 

 
Bij binnenkomst van de kerk, ontvangt u een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap.  
We vieren het Heilig Avondmaal zittend. 
 
Er is een verlengde kindernevendienst. 
 
Toelichting avondmaalscollecte: Stichting Support Fryslân 
Uw bijdrage wordt gebruikt voor het project Support Kids. In de ogen van Support Fryslân heeft elk kind recht op 
een maatje. De meeste kinderen vinden zelf zo’n maatje, maar sommige kinderen hebben daar hulp bij nodig. 
Support Kids is een maatjesproject van Support Fryslân voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs, 
die moeite hebben met hun sociale omgeving. Voornaamste doel is het vergroten van hun sociale (zelf) 
redzaamheid, vergroten en versterken van hun sociaal netwerk en het stimuleren van hun deelname aan de 
samenleving. 
Voor meer info zie op www.supportfryslan.nl 
 
Bloemengroet: De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar dhr. Pieter Post, Hoarnestreek 46 
en mevr. Maartje Bierema-Kuiken, Boarg. Dukerstrjitte 16. 
 
Beroepen predikantsechtpaar 
De kerkenraad heeft afgelopen maandag, op de gemeenteavond, de gemeente gevraagd in te stemmen om  
ds. Evert Jan Hefting te beroepen als predikant in onze gemeente en de gemeenteleden hebben hier positief op 
geantwoord. Tevens heeft de gemeente haar vertrouwen uitgesproken dat mevr. Martha Kroes na haar 
beroepstelling, zo spoedig mogelijk, ook als predikante verbonden zal worden aan onze gemeente.  
 
Volgende week zondag, 4 oktober is er op Israëlzondag een Zin-op-Zondagdienst. 
Voorganger is Ds. T.T. Osinga uit Franeker.  

Ook verwachten we de tieners op de TIENERDIENST. Ze moeten op de                      komen! 
Iedereen van harte welkom! 
 
 
  Maandag 28 september  20:00 uur Pastoraat  
  Dinsdag 29 september 19:30 uur Diaconie 
  Dinsdag  29 september 22:00 uur  Inleveren kopij B&B 14.6 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven 
via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl 

Zondagsbrief staat (veelal vanaf zaterdag) op de website van onze gemeente: www.pknsexbierumpietersbierum.nl 

  

Liturgie 
Lied voor de dienst 215: 1, 2, 3 en 5 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 275: 1, 2, 3, 4 en 5 
Groet en bemoediging 
Klein Gloria 
Kyriegebed 
Glorialied 146C: 1, 5 en 6 
HET WOORD 
Gebed 
Moment voor de kinderen 
Lied ELB 262 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
1e Schriftlezing: Psalm 23 
Antwoordlied 23C: 1, 2 en 5 
2e Schriftlezing: Matteüs 21: 23-27 
Verkondiging 
Kort muzikaal intermezzo 
Wer nur den lieben Gott läst walten.  Otto Dienel (1839 – 1905) 
MAALTIJD VAN DE HEER 
Gebeden, afgewisseld met lied 568A 
Tafelgebed 
Delen van Brood en Wijn 
Dankgebed 
Slotlied 416 
WEGZENDING EN ZEGEN 
Zending en zegen 
Amen 
Orgelspel 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
            
 
  
 


