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 Jaargang 5, nummer 40, zondag 20 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      

Voorganger:   Ds. J.W. van Dijken, Hallum 
Ouderlingen:   Anna Ykema, Jan v.d. Schaaf 
Diaken:    Marten Kuiken 
Lector:    Jan v.d. Meulen 
Organist:   Bouwe Tjallingii 
Koster:    Annemieke Teertstra 
Beamteam:   Djurretta en Janke Goodijk 
Er is kindernevendienst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Toelichting collecte: Kerk in Actie - Noodhulp Griekenland 
Vandaag is het Wereldvluchtelingendag, daarom collecteren we voor de vluchtelingen in Griekenland. Nog elke dag zijn er 
miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog 
of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en  
Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en 
onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en die onderwijs aan kinderen geven. 

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 
Griekenland.  

LITURGIE 

Orgelspel 
Lied voor de dienst 865: 1, 2, 3 - Komt nu met zang van zoete tonen (orgel) 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Nederland zingt - Aanvangslied 216: 1 - Dit is een morgen als ooit de eerste 
Votum en Groet 
Nederland zingt - Lied 216: 2 - Dauw op de aarde, zonlicht van boven 
Smeekgebed 
Glorialied 66: 1, 7 - Breek, aarde, uit in jubelzangen (orgel) 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Bijbellezing: Ezechiël 17: 22 – 24 
Lied 984: 4 - Gezegend die de wereld schept (orgel) 
Lezing: Psalm 92: 1-3; 6-10; 13-16 
Lied 923: 1, 2, 3 - Wil je wel geloven (leest dominee voor) 
Youtube lied - Louis Armstrong  - What a wonderful world  
Overdenking 
Orgelspel 
Dienst van de gebeden 
Collecte  

1e Kerk in Actie - Noodhulp Griekenland 
 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 423: 1, 3 (ingetogen zingen) 
Wegzending en Zegenbede 
 
 
 
 
            
 
  
 



Volgende week zondag 27 juni is het Overstapdienst. 
In deze dienst nemen de ‘oudste’ kinderen afscheid van de kindernevendienst. 
Thema is: Welke keuze maak jij?  
Aanvang: 9:30 uur 
Voorganger: Ds. Evert Jan Hefting 

Van harte welkom! 

 
 
 
Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar dhr. Sjoerd Jepma, J.B. van  Echtenstrjitte 30 
gegaan. 
 
Advies vanuit de werkgroep Coronaproof Kerken:  
Sinds 6 juni j.l. is het weer mogelijk voor de kerkgangers in Sexbierum-Pietersbierum om fysiek de kerkdiensten weer bij te 
wonen. Met een maximaal aantal van 60 personen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) is dit alweer een mooie 
stap vooruit.  

Vanuit de richtlijnen van de PKN is ook gekeken om de gemeentezang weer te laten klinken. Het advies is om voor een 
beperkte tijd op praatniveau te gaan zingen.  

In de WG CPK hebben we hierover gesproken en komen tot het volgende advies: 
Vanaf 20 juni het Slotlied meezingen (evt. buitendeuren van tevoren open) 
Vanaf 4 juli: (mits de versoepelingen op 26 juni doorgaan) het lied na de preek en Slotlied meezingen  
Vanaf 29 augustus (mits er nog verdere versoepelingen komen) meer liederen meezingen. 
 
Groot aandachtspunt in deze is:  
Liederen mogen alleen op praatniveau worden meegezongen, begeleiding op orgel zal hierdoor op zacht volumeniveau 
moeten worden aangehouden, zodat kerkgangers hun zangniveau hierop aanpassen en de zang ook is te verstaan.  
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


