
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 
Jaargang 5, nummer 3, zondag 4 oktober 2020                                               

                              
 

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 - Israëlzondag / Zin op Zondag -     ‘Eenzaam, maar niet alleen’  
Voorganger:   Ds. T.T. Osinga, Franeker 
Ouderlingen:   Joke de Witte, Jantsje v.d. Veen 
Diaken:    Lammijna Hanenburg 
Koster:    Annemieke Zijlstra 
Beamteam:   Jouke en Arjen-Jan Kloosterman 
Collecte:                 Diaconie 
    Kerk en Israël 
 
Er is voor de jongeren tienerdienst.  

Toelichting collecte Kerk en Israël: Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof 
brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten 
toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, 
de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. 
 
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Piet Terpstra, Adelenstrjitte 9 
en mevr. Sapie Hoeksma-Jellema, Frjentsjerterein 18. 
 
Ziekenbericht: Afgelopen week is mevr. Anneke Swart-Tanja, Frjentsjerterdyk 7, opgenomen in het MCL,  
afdeling K, kamer 8, Henri Dunantweg 2, 8943 AD Leeuwarden Mevr. Lida Bouma, Boarg. Dukerstrjitte 26, 
is na een kort verblijf in het ziekenhuis weer thuis.  
 
Volgende week zondag, 11 oktober is er een Fryske tsjinst. Voorganger is mevr. A.M. Dijkstra-v.d. Woude uit Itens. 
 
Mededelingen: Voor de vacante wijken zijn de ouderlingen Anna Ykema tel. 592043 en Jantsje van der Veen  
tel. 591937 het pastorale aanspreekpunt.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Liturgie 
Lied voor de dienst ‘Ik ben veilig in Jezus armen’ 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid  
Aanvangslied Psalm 139: 1 
Bemoediging, drempelgebed, groet 
Psalm 139: 2 
Kyriegebed 
Glorialied ‘Tienduizend redenen’ 
Over het thema 
Lied ‘Iets van alle dieren’ 
Over dierendag 2020 en Franciscus van Assisi 
Lied ‘King of kings’ 
Hierna gaan de tieners naar hun eigen plek 
Olga vertelt 
Lied ‘Als het leven soms pijn doet’ 
Joke vertelt 
 
 

Lied ‘You raise me up’ 
Lezen uit de Bijbel (BGT) 1 Koningen 19: 1-5 en 
8-13 
Lied 892 ‘Niet in ’t geweldige geluid’ 
Overdenking 
Lied ‘Als je eenzaam bent of in het duister’ 
Gebeden (staande)  
met direct aansluitend het lied ‘Zegen mij…’ 
Wegzending en zegen 
Amen 
Collecte bij de uitgang 
 
 


