
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 
 Jaargang 5, nummer 36, Pinksteren 23 mei 2021  

                                                                                    
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. Evert Jan Hefting  
Ouderling:   Pietsje v.d. Zee 
Diaken:    Ane/Klarinda de Witte 
Organist:   Gerrit de Vries 
Lector:    Tjerk-Jaap Terpstra 
Koster:    Annemieke Teertstra 
Beamteam:   Jouke en Arjen-Jan Kloosterman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Toelichting collecte: Kerk in Actie Zending Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen  
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen  
nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen  
én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken  
een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle  
deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste  
eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! 

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. 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 Pinksterzending. 
 
 

LITURGIE 

Orgelspel 
Lied voor de dienst 683 - ‘t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 672: 1, 2 - Komt laat ons deze dag 
Bemoediging en Groet 
Gebed 
Lied NoorderLicht Kids en Elly Zuiderveld - ’t Is Pinksterfeest, Feest van hoop 
Kinderblokje 
Lied 680: 1, 2, 4 - Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 
Lied 632: 1, 3 - Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
Schriftlezing: Romeinen 15: 7-13 GNB 
Lied 686: 1, 2 - De Geest des Heren heeft  
Verkondiging  
Orgelspel 
Pastorale mededelingen 
Lied - Lichtstad met Uw Paarlen Poorten 
Gebeden 
Collecte   1e Kerk in Actie Zending - Egypte 

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
  2e  College van kerkrentmeesters 
   NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Slotlied - We gaan op reis op de weg van verlangen (tekst z.o.z.) 
Zegen 
 
 
 
 
 
            
 
  
 



 
 
Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar een gemeentelid gegaan.  
 
 
Oproep: 
Maandag 17 mei jl. zijn de eindexamens weer gestart. Een spannende tijd voor veel jongeren.  
Ook in onze dorpen zijn er ieder jaar eindexamenkandidaten, alleen zijn die niet altijd bij ons bekend.  
Daarom de oproep om de naam + adres van deze examenkandidaat door te geven,  
zodat deze een roosje van ons mag ontvangen. 

Graag mailen naar jeugdpastoraat@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
 
Volgende week zondag 30 mei is er geen openluchtdienst, maar een online-kerkdienst in de Terskflier. 
De dienst begint om 9:30 uur. Voorganger is Pastor Martha Kroes met medewerking van de ZWO.  
Thema is “De wereld gaat open” 
 
 
Slotlied - Wij gaan op reis langs de weg van verlangen 
 
Refrein: 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.  
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.  
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
 
1.  
In het begin klinken woorden van leven  
bloemen van hoop bloeien in de woestijn,  
want onze Heer heeft het kwaad verdreven  
toen Hij koos om een mens te zijn. 
 
2.  
Ga niet gebogen! Durf rechtop te leven!  
Wees niet zo vruchteloos vreselijk dom. 
Gooi al het kwaad in het vuur van vergeving.  
Dan draag je vruchten, keer je maar om. 
 
3.  
Blijf niet te lang in het land van verloren.  
Denk toch goed na en word wie je bent.  
Want uit Gods liefde wordt ieder geboren.  
Hij is de Vader, een God die ons kent. 
 
 
 
 

De kerkenraad wenst u goede en gezegende Pinksterdagen 
 
 


