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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   Thema: ‘Verwachten’  

Voorganger:   Ds. P. Beintema, Dokkum    
Ouderlingen:   Dirk Jan Volbeda, Anna Ykema  
Diaken:    Marten Kuiken  
Lector:    Joke de Vries, Olga Schuiling 
Koster:    Annemieke Zijlstra 
Beamteam:   Jan Willem Glastra van Loon, Djurretta Goodijk 
Collecte:                 Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
    College van Kerkrentmeesters  
 
Toelichting collecte: Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs  
om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd  
miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn  
en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld  
over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de wereld gaande is en hoe  
wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om de projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen.  
Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om kinderen en ouderen in de gemeenten op een creatieve manier te 
betrekken bij het (wereld)diaconale werk van Kerk in Actie. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op  
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kids in Actie  
 
De kindernevendienst start met het advent- en Kerstproject “Dicht bij het licht”  
Deze zondag is een tweede van een blok met vijf verhalen over het licht. 

Op deze zondag staat Genesis 1:1-5 centraal: God maakt de hemel en de aarde.  
Op de eerste dag schept God het licht. 
 
Ziekenbericht: Na een veblijf in het ziekenhuis is mevr. Corrie Bakker-Kaastra weer thuisgekomen.  
 
 
  Maandag  7 december 19:00 uur  Moderamen Terskflier 

 
 
Geef via de collecte-app  
Het is mogelijk om via de smartphone mee te doen met de collecte tijdens de kerkdiensten.  
We werken hiervoor samen met de app van Givt. De Givt-app kunt u gratis downloaden via  
de App Store of Google Play Store. Op de website staat een handleiding voor de app.  
Ook in de komende Bân & Bining en tijdens de dienst van 13 december a.s. willen we hier aandacht aan besteden. 

Het geven door middel van Givt blijft net als het geven van contant geld of collectebonnen in de “pong” anoniem. 
Via een zendertje, welke in de collectezakken zitten, wordt er verbinding gemaakt met de app, zodat u ook tijdens/na de 
dienst met uw telefoon kunt betalen.  
Kijkt u via kerkdienstgemist.nl dan ziet u onder in het beeld een logo “Geef met GIVT” en volg de instructies. 

Givt wordt ook door heel veel andere goede doelen gebruikt, waardoor u straks ook met de app van Givt, de collectes bij 
u aan de deur kunt betalen. 
 
 
 
 
 



 
• Draag een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk. 

 
 

• Op de statafels bij de uitgangen van de kerk staan mandjes waar adressen inzitten, van gemeenteleden die 
elders wonen,  om een kerstkaart te sturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - Lied 218 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aansteken 2e adventskaars 
Aanvangslied ‘Stay with me till the morning’ 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
Klein gloria 
Introductie van het thema 
Adventsproject  
Gebed 
Projectlied ‘Kijk maar naar mij’ 

UIT DE WERELD 
Gedicht: ‘Gedachte’ 
Lied: ‘Verlangen van Sela’ 
Schriftlezing: 2 Petrus 3: 8-10 
Lied 452: 1, 2 
Schriftlezing: 2 Petrus 3: 11-18 
Opwekking 780 ‘Verwachten’ 
Overdenking 
Nederland zingt met Elise Mannah ‘Wees mijn verlangen’  
Geloofsbelevenis  
Pastorale mededeling 
Lied ‘Scheepke onder Jezus hoede’ 
Gebeden afsluiten met God fan fier en hein ús heit 
Slotlied ‘Ga met God’ 
Wegzending en Zegen 
Amen 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
 
 
 
            
 
  
 

Vertaling ‘Stay with me till the morning’  
 
De ochtend breekt aan boven de neonlichten 
Snel zal de dag de nacht laten wegsmelten 
Warm koesteren de lakens 
Mijn leegte als je me verlaat 
 
Terwijl ik hier in de schemering lig 
Tranen ondanks alles wat ik weet 
Trots is een dwaze zonde 
Ik kan niet toegeven 
Begrijp je dat niet 
 
Hoewel je wilt blijven 
Ben je voor het aanbreken van de dag 
vertrokken 
Ik spreek zulke woorden nooit uit 
Hoe zou ik ooit kunnen 
Blijf bij me tot de ochtend 
 
Ik heb eerder alleen door de straten gelopen 
Ik ben veilig achter de gesloten deur 
Sterk in mijn vertrouwen 
Geen blijheid of verdriet kan me raken 
 
Maar als je je ogen sluit 
Dan pas besef ik 
Dat er niets meer valt te bewijzen 
Dus schat, 
Blijf bij me 
Tot de ochtend 
 
Maar als je je ogen sluit 
Dan besef ik 
Dat er niets meer valt te bewijzen 
Dus schat, 
Blijf bij me 
Tot de ochtend 
 
Blijf bij me 
Tot de ochtend 
 


