
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 

 Jaargang 5, nummer 38, zondag 6 juni 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 - ZIN OP ZONDAG -    Thema: “We are family”  

Voorganger:   Ds. E.J. Hefting 
Ouderlingen:   Sita Terpstra, Joke de Witte 
Diaken:    Lammijna Hanenburg 
Medewerking van:  Olga Schuiling, Joke de Vries 
Koster:    Annemieke Teertstra 
Beamteam:   Douwina Duin, Philippus Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Toelichting collecte: Kerk in actie Werelddiaconaat - Oegandese vrouwen 
Er rust veel verantwoordelijkheid op de schouders van vrouwen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda: de zorg voor de 
kinderen en man, de huishouding en iedere dag voldoende eten op de plank brengen. Toch hebben ze meestal een 
ondergeschikte positie in de samenleving. De Mothers’ Union in van de Orthodoxe Kerk brengt vrouwen met elkaar in 
contact. De vrouwen leren nieuwe vaardigheden om uit armoede te komen met zaaigoed en spaargroepen. Ook leren ze 
hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ze worden gestimuleerd een grotere rol te spelen als vrouw, 
als moeder en als lid van de kerk. 
Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! U kunt 
ook geven op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Oeganda. Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 

LITURGIE 

Muziek vooraf: Heer wat een voorrecht 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Nederland Zingt - Lied 686: 1, 2 - De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 
Bemoediging en Groet 
Introductie van het thema 
Gebed 
Nederland Zingt - Lied 218 - Dank u voor deze morgen 
Kinderblokje 
Nederland Zingt - ELB 218 - Samen in de naam van Jezus 
Gedicht 
Schriftlezing: Markus 3: 31-35 BGT 
Nederland Zingt - Lied 969 In Christus is noch west noch oost 
Uitleg 
Trinity Wereldwijs - Eén Grote Familie 
Gebed - Stil gebed - Onze Vader (Youtube) 
Collecte   1e Kerk in actie Werelddiaconaat - Oeganda 

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 
Nederland Zingt - Lied 675 - Geest van hierboven 
Zegen - Amen 
Sister Sledge - We are Family 
 
 
 
 
            
 
  
 



 
 

Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar mevr. Sjo Hanenburg-Jellema,  
Boarg. Dukerstrjitte 21, Tjibbe Hanenburg, Liuwesingel 10 Bitgum, Acronius Hanenburg en Ineke v.d. Ploeg, Sixtuswei 25 
gegaan. 
 
Vanaf zondag 6 juni weer fysiek aanwezig tijdens kerkdiensten 
I.v.m. een positieve ontwikkeling van een dalend aantal besmettingen kunnen de strenge coronamaatregelen iets 
versoepeld worden. Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad besloten om de kerk weer open te stellen voor fysieke 
kerkdiensten.  
We kunnen maximaal 45 tot 50 kerkgangers ontvangen per kerkdienst.  

Het corona protocol blijft van kracht. 
Waarschijnlijk zijn velen van u al gevaccineerd maar we moeten nog afstand blijven houden en bij het binnengaan van de 
kerk draagt u een mondkapje, dit mag af als u uw zitplaats heeft gevonden. 
Er kan nog niet gezongen worden. 

Iedereen gaat via de hoofdingang van de kerk naar binnen, hier vindt u ook de intekenlijsten.  
Reservering is dus niet nodig! 

 
Yess, ook de kinderen mogen weer samenkomen en vieren de zondagsschool op locatie.  
De kinderen mogen om 9:15 uur via de achteringang (rechts om de kerk) van de Terskfliertjerke binnenkomen.  
De opdracht voor deze zondag: neem jezelf mee! 
 
Het zal fijn zijn om elkaar weer te ontmoeten! 
 
 
Volgende week zondag 13 juni hopen we, in de morgendienst van 9:30 uur, het Heilig Avondmaal (zittend) te vieren in de 
kerk en thuis.  Bij binnenkomst van de kerk, ontvangt u een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap.  
Als u thuis het avondmaal mee wilt vieren kunt u zelf misschien voor een stukje brood en wat wijn / druivensap zorgen.  
De avondmaalscollecte is bestemd voor Noodhulp Corona in India, Giro 555. 
 
 
Doopdienst: 
Op zondag 13 juni zal in de middagdienst van 15:00 uur de Heilige Doop worden bediend aan  
Ties Volbeda, zoontje van Dirk-Jan en Elsbeth, broertje van Noud, Rens en Ferre.  
In deze dienst gaan voor dûmny Evert Jan en pastor Martha.  
I.v.m. de coronabeperkende maatregelen is deze dienst alleen toegankelijk voor familie en vrienden.  
Dankzij Livestream kunnen gemeenteleden en alle andere geïnteresseerden hier ook getuige van zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand). 
Zondagsbrief staat (veelal vanaf zaterdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 


