
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 

Jaargang 5, nummer 9, zondag 15 november 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           Terskflier  

Voorganger:   Ds. D. Visser, Harlingen  
Ouderlingen:   Jan Bruinsma, Matty de Jager 
Diaken:    Ane/Klarinda de Witte 
Lector:    Tineke Volbeda 
Organist:   Gerrit de Vries 
Medewerking van:  New Sound 
Piano:    Durk Bakker 
Koster:    Annemieke Zijlstra 
Beamteam:   Jouke en Arjen Jan Kloosterman 
Collecte:                 Diaconie 
    College van Kerkrentmeesters 
 
 
  Maandag  16 november 19:30 uur  Kerkenraad  Terskflier 
    
 
Gelegenheid om dierbaren te gedenken  

Zaterdag 21 november tussen 15:30 – 17:00 uur is er voor de inwoners van onze dorpen  en andere belangstellenden  
gelegenheid om een lichtje aan te steken in de Terskfliertsjerke.  
We doen dat ter herinnering aan geliefden, die we hebben verloren.  
In de kerk is er tijd voor bezinning. Zoek rustig een plek en gedenk onder de klanken van zachte muziek  
en beelden uw geliefde(n).  

Er is iemand van het pastoraat aanwezig.  
We hopen, dat u zich welkom voelt.  

Zondag 22 november zal in de gedachtenisdienst geen gelegenheid zijn om een lichtje aan te steken  
i.v.m. de corona maatregelen. Wel wordt er dan aandacht geschonken aan deze lichtjes.  
 
 
 
 
 
 
 
Volgende week zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
De zondag waarop we de mensen gedenken die het afgelopen liturgisch jaar in onze gemeente zijn overleden.  
Ds. A.J. Jonker uit Nieuw-Buinen zal de dienst voorgaan. 
Met medewerking van de sopraan mevrouw Inkje Bakker. 

Deze zondag zijn familieleden van overleden gemeenteleden uitgenodigd. Daardoor is de kerk vol en zijn er ook  
in de zaal van de Terskflier al een aantal plaatsen bezet. Er is nog ruimte voor 12 personen.  

Wilt u als gemeentelid deze dienst graag bijwonen, dan kunt u zich opgeven bij Jantsje van der Veen,  
tel. nr. 0517 - 591937. 
Deze dienst is ook te volgen op: www.kerkdienstgemist.nl.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Voor de dienst - Piano 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid  
 met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied ‘Mei inoar in Jezus namme’ (zangers met orgel) 
Groet en Bemoediging 
Klein Gloria (zangers met orgel) 
Kyriegebed 
Beamer - Nederland Zingt ‘De Rivier’ 
Gebed voordat de Bijbel opengaat 
1e Schriftlezing: Jesaja 21: 11-12 
Antwoordlied ‘Ik zal er zijn’ (zangers met piano) 
2e Schriftlezing: Lucas 18: 1-8 
Beamer - Antwoordlied ‘Standing By’ - Madeline Bell  
Verkondiging 
Meditatief moment - Lied ‘Tzientûzend Reed’nen - Henk met piano 
Dankgebed (met voorbeden - stil gebed en afsluitend het gezongen 
‘Onze Vader’ lied 70 (zangers met orgel) 
Lied 19 ‘U heft mij op’ (zangers met piano) 
Zending en zegen, gezongen Amen (zangers met orgel) 
Orgelspel  
Collecte bij de uitgang 
 
            
 
  
 

Vertaling ‘Standing By’ - Madeline Bell 
 
Als je je alleen voelt, kijk gewoon om je heen 
en roep mijn naam, je ziet me daar 
Ik zal je niet teleurstellen nu ik heb ontdekt dat je 
liefde om je heen hebt laten omringen, je zult het overal vinden 
 
Als je iemand nodig hebt om je vast te houden, 
zal ik wachten, ik sta klaar door 
de goede en door de slechte tijden 
ik zal bij je zijn, ik sta klaar 
 
als je wakker wordt in de stilte van de nacht 
zal ik wees daar, en ik zal je een goed gevoel geven. 
 
Als je een vriend nodig hebt om je vast te houden, 
zal ik wachten, ik sta klaar 
 
Wanneer de wereld zwaar op je schouder zit 
en onrustige gedachten door je hoofd stromen 
Er is een vriend, je weet dat je erop kunt vertrouwen 
Ja, ik zal er zijn, altijd aan je zijde staan 
 
als je iemand nodig hebt om je vast te houden 
Ik zal wachten, ik sta klaar 
Door de goede en door de slechte tijden 
Ik zal bij je zijn, ik sta klaar 
 
 
 
            
 
  
 


