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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  

Voorganger:   Ds. W. v.d. Heide, Sexbierum   
Ouderlingen:   Pietsje v.d. Zee, Joke de Witte 
Diaken:    Marten Kuiken 
Lector:    Pietsje v.d. Zee 
Organist:   Bouwe Tjallingii 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jelle Jukema, Janke Goodijk 
Collecte:                 Diaconie 

JOP (Jeugd Organisatie Protestantse Kerk)  
 
Toelichting collecte JOP: Opvoeden doe je niet alleen. 
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? 
Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om 
ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken bij 
het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan 
gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan 
volgende generaties. Collecteer mee, zodat JOP ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de 
geloofsopvoeding. 
 
 

Maandag 9 november  19:00 uur Moderamen Terskflier  

    
 
Stichting Behoud Kerkorgel Sixtuskerk Sexbierum mocht als deelnemer van de Rabo Club Support een bedrag van  
€ 294,00 ontvangen. Dank u wel voor uw uitgebrachte stem die ten goede komt aan het orgel in de Sixtuskerk. 
Een instrument dat u met velen warm in uw hart sluit! 
Zodra de tijd daarvoor is, kunnen we het orgel weer horen in kerkdiensten en concerten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie 
Lied voor de dienst ‘Heer, wat een voorrecht’ 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid  
 met onze partnergemeente Mestlin 
Stil gebed 
Aanvangslied 139: 1 
Votum en groet 
Klein Gloria 
Gebed voor de zondag 
Lied 139: 2 en 14 
Kyriëgebed 
 
            
 
  
 

Glorialied 412: 3 
Gebed voor de opening van Gods Woord 
Lezingen: Spreuken 9: 1-7 
      Matteüs 25: 1-13 
Lied 751: 1, 2, 4 en 5 
Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
Lied 769: 1 en 6 
Pastorale mededeling 
Gebeden  
Slotlied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
Wegzending en Zegen 
Collecte bij de uitgang 
 
 
            
 


