
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 

Jaargang 5, nummer 11, Eerste Adventszondag 29 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  

- Bevestiging- en Intrededienst ds. Evert Jan Hefting en kerkelijk medewerker mw. Martha Kroes - 

Voorganger:   Ds. D. Visser, Harlingen                      ‘Een nieuw begin’ 
Ouderlingen:   Anna Ykema, Tjerk-Jaap Terpstra 
Diaken:    Feike Jan de Vries 
Lector:    Wijbren Zijlstra 
Organist:   Gerrit de Vries 
Medewerking van:  De Sixtuscantorij 
Koster:    Annemieke Zijlstra 
Beamteam:   Liza Zijlstra, Joop Drost 
Collecte:                 Diaconie 
    College van Kerkrentmeesters 
 
Collecte Advent en Kerst 2020 ‘Geef Licht’ 
Geef licht aan vluchtelingen kinderen in Griekenland 
Juist met Advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God 
licht in het donker, en dat geven wij door. Kerk in Actie vraagt aandacht voor de hachelijke situatie van vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Onze gemeente doet ook mee! 
Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’. 
 
Uitleg bij het liturgisch bloemstuk 
De bloemen in de schikking zijn rood. Dit is de kleur van leven, van liefde, van de Heilige Geest, en staat voor geestdrift. 
Het groen dat is gebruikt is de kleur van de hoop, en verwijst ons naar de toekomst, die we samen hoopvol tegemoet 
gaan. 
De bessen en vruchten zijn er als teken van: vruchten van de Geest en vrucht dragen. 
De drie steunstokken verwijzen naar de verbondenheid tussen Hemel en Aarde. Hierop steunen bloemen en vruchten. 
De krans in het stuk, de cirkel, is de kring van de gemeente. We zijn verbonden met elkaar en hopen naar elkaar toe te 
groeien. 
De krans is o.a. bekleed met klimop - dit hecht zich gemakkelijk en betekent trouw zijn. 
De open Bijbel tenslotte, verwijst naar de dienaar van het Woord, maar ook naar het Woord van God, dat ons steeds moet 
samenbinden, en van waaruit ons mens zijn gestalte moet krijgen. 

o De bloemschikking is gemaakt door Afke Tolsma 
 
De kindernevendienst start met het advent- en Kerstproject “Dicht bij het licht”  
Deze zondag is een eerste van een blok met vijf verhalen over het licht. 

Op deze zondag staat Johannes 8:12-19 centraal: Jezus vertelt over zichzelf dat  
Hij het licht voor de wereld is.  
 
  Maandag  30 november 20:00 uur  Pastoraat Terskflier 

Dinsdag    1 december 19:30 uur  Diaconie Terskflier 
    22:00 uur Inleveren kopij  B&B 14.8 
 

Wist u dat... de vrouwenvereniging “Wees een Zegen” op 22 november jl. hun               jarig jubileum mochten vieren! 
 
Volgende week zondag, 6 december is er een Zin-op-Zondag dienst.  Voorganger is ds. P. Beintema uit Dokkum. 
Er is kindernevendienst en Tienerdienst. Zij komen eerst niet in de kerk, maar gaan direct naar hun eigen viering.  
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie 
Voor de dienst - Lied 462: 1 t/m 6 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid  
  met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 216: 1, 2, 3 
Bemoediging en Groet 
Kyriegebed 
Danklied 218 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
  
 

Tekst ‘Nieuwe Dag’ - Stef Bos 

Het is een oud verhaal 
Het wordt opnieuw geschreven 
Het is onbepaald 
Voor wie zich durft te geven 
Wie zich durft te geven 

Het is een nieuw begin 
Het is een open einde 
Want dat wat was 
Moet in wat komt verdwijnen 
Het zal verdwijnen 

Er is een oude angst 
Die ons vast wil houden 
Er is een voorgevoel 
Het geeft geen vertrouwen 
Het geeft geen vertrouwen 

Er zijn lange nachten 
Er zijn diepe dalen 
Er zijn veel gedachten 
Waarin je kunt verdwalen 
Er gaat veel verloren 
Voor wie blijft dromen 
Maar wat vergaat, vergaat 
Voor wat zal komen 

Het is een nieuw begin 
Het is een open einde 
Want dat wat was 
Moet in wat komt verdwijnen 
Het moet verdwijnen 

Er zijn nieuwe woorden 
Nieuwe wegen 
Nieuwe kleuren 
Ander licht 
Het is een nieuwe dag 
En niets 
Herhaalt zich 
Niets herhaalt zich 
Een nieuwe dag 

Het is een nieuw begin 
Het is een open einde 
Want dat wat was 
Moet in wat komt verdwijnen 
Het moet verdwijnen 
 
 
 

Tekst ‘In Nije Dei’ - De Kast 

De nacht is foarby, de sinne is frij, om heech te gean 
Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean 
It libben wie wrang, it wachtsjen te lang. 
Mar 't nimt in kear 
Wês mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear 
 
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin 
Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder sin 
Jou my dyn hân, jou my dyn hert   
  
Asto it doarst mei my      
Hjir is myn hân, hjir is myn hert 
'k Jou myn bestean oan dy 
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 
 
'k Kaam net út e rie, it paad dat ik gie, it wie sûnder ein 
De tiid dy't der wie, 't hert dat ik hie, it wie fersein 
'k Ha my oan dy jûn, mysels yn dy fûn, 
'k begjin op 'e nij 
Leafde hat wûn, twa minsken bûn, mar fûgelfrij 
 
Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin 
Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder sin 
Jou my dyn hân, jou my dyn hert 
Asto it doarst mei my 
Hjir is myn hân, hjir is myn hert' 
‘k Jou myn bestean oan dy 
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 
Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 
 
 
 

 
Verbinding Evert Jan Hefting als predikant aan de gemeente 
Gelofte 
Verbintenis 
Zegen 
In dienststelling Martha Kroes als kerkelijk medewerker 
Zegen 
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente 
Ter bekrachtiging - Lied 362: 1, 2, 3 
Gebed om de Heilige Geest  
Verwelkoming door de kindernevendienst en tieners 
Kindermoment 
Orgelimprovisatie 
Lezing: Jesaja 43: 16-20 
Lezing: Lucas 21: 29-36  
Lied ‘Nieuwe Dag’ - Stef Bos 
Overdenking 
Lied ‘In Nije Dei’ - De Kast 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Slotlied 416: 1, 2, 3, 4 (Frysk) 
Zegen 
Verrassing 
Toespraak door voorzitter kerkenraad 
Orgelspel 
Collecte bij de uitgang 
 
 
            
 
  
 


