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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           Terskflier - Zin Op Zondag -               ‘Wakker geschud om Gods droom te delen’ 

ZoZ commissie:  Annechien Bruinsma en Joke de Witte    
Ouderlingen:   Dirk Jan Volbeda, Richard de Vries 
Diaken:    Lammijna Hanenburg    
Koster:    Annemieke Zijlstra 
Beamteam:   Liza Zijlstra, Joop Drost 
Collecte:                 Kerk in Actie - Sterke vrouwen in de kerk op Papoea (Najaarszending) 

College van kerkrentmeesters 
 
Toelichting collecte: Vrouwen in West-Papoea (Indonesië) zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land 
en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel 
voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil 
daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over 
gezonde voeding of een vakopleiding.  Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis 
en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale 
cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee 
aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.  
 
Ziekenbericht: mevr. Tjitske Wielinga-Douma, J.B. van Echtenstrjitte 13, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

Dinsdag   3 november inleveren B&B 14.7 

  Woensdag 4 november  19:30 uur  Dankstond  Terskflier (z.o.z. liturgie) 
Dienst is samen met Protestantse gemeente Oosterbierum-Wijnaldum  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie 
Lied voor de dienst ‘Zo lang er mensen zijn op aarde’ 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid  
 met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ 
Votum en groet 
Klein Gloria 
Drempelgebed 
Lied ‘De schepping getuigd’ 
Inleiding op het thema  
Column: Irene van der Berg (Leeuwarder Courant) 
Lied voor jong en oud ‘Ik woon in een cadeau’ 
Schriftlezing: Psalm 148 
Lied van Nynke Laverman (Fryslân dok) 
Overdenking 
 
 
            
 
  

Geniet van mooie natuurfoto’s gemaakt door de tieners 
 van de tienerdienst 
Lied ‘Dank u wel voor de sterren en de maan’ 
Gebeden - dankgebed 
Slotlied ‘Aan u behoort, o Heer de Heren’ 
Wegzending en Zegen 
Na de dienst muziek ‘Sing for the Climate’ 
Collecte bij de uitgang 
 
 
            
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling lied Nynke Laverman 

einde Homo Economicus 
jij zegt dat groei mijn heilige graal was 
dat is waar en het mislukte 
het was niet vol te houden 
dat ben ik met je eens 
maar dat zie je niet als je er middenin zit 
 
jij zegt dat groei mijn heilige graal was 
dat is waar en het mislukte 
het was niet vol te houden 
dat ben ik met je eens 
maar dat zie je niet als je er middenin zit 
 
 

Vertaling ‘Sing for the Climate’ 

We moeten wakker worden 
We moeten verstandig up 
We moeten onze ogen openen 
En doe het nu nu nu 
We hebben behoefte aan een betere toekomst op te bouwen 
En moeten we nu al mee beginnen 
 
We zijn op een planeet 
Dat heeft een probleem 
We moeten het op te lossen, betrokken raken 
En doe het nu nu nu 
We hebben behoefte aan een betere toekomst op te bouwen 
En moeten we nu al mee beginnen 
 
Maak het groener 
Maak het schoner 
Maak het laatste, maken het snel 
en doe het nu nu nu 
We hebben behoefte aan een betere toekomst op te bouwen 
En moeten we nu al mee beginnen 
 
Geen enkel punt in de wacht 
of aarzelen 
We moeten verstandig, neem geen leugens meer 
En doe het nu nu nu 
We hebben behoefte aan een betere toekomst op te bouwen 
En moeten we nu al mee beginnen 
 
 

Liturgie 
Lied voor de dienst ‘Danklied’ van Sela 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid  
 met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied Psalm 89: 1, 3 (staande) 
Bemoediging en groet 
Lied Psalm 89: 5 (staande) 
Gebed met aansluitend lied 713: 1, 2, 5 
Lezing uit de Schriften: Lucas 17: 11-19 
Lied 719 
Verkondiging 
Orgelspel 
Lied 718: 1, 2, 4 
Gebeden 
Slotlied 704 
Heenzending en zegen 
 die beantwoord wordt met gezongen Amen 
Collecte bij de uitgang 
            
 
  
 

Biddag van Gewas en Arbeid -  
Woensdag 4 november - 19:30 uur -  Terskflier 

Voorganger:  Ds. T.T. Osinga, Franeker 
Ouderlingen:  Tjerk-Jaap Terpstra, Dirk Jan Volbeda 
Diaken:  Feike Jan de Vries 
Lector:   Jan v.d. Meulen 
Organist:  Gerrit de Vries 
Koster:  Annemieke Zijlstra 
Beamteam:  Jappie en Maaike Plat 
Collecten:  Voedselbank 

College van kerkrentmeesters  
 
 


