
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 

 Jaargang 5, nummer 41, zondag 27 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 - Overstapdienst    Thema: Welke keuze maak jij? 

Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting  
Ouderlingen:   Anna Ykema, Pietsje v.d. Zee 
Diaken:    Lammijna Hanenburg 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jappie en Maaike Plat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 

Muziek voor de dienst   
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen         
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin                          
Beginlied: Nederland Zingt - Dit is een morgen als ooit de eerste - Liedboek 216 
Openingswoorden          
Gebed - Met kriebels in je buik 

Soms krijg ik de kriebels 
als ik kijk naar de tv 
of geruzie zie op ’t plein 
en hoor: ‘Jij doet niet mee!’ 

Soms krijg ik de kriebels  
als ik honger zie 
of iemand die hem ‘altijd is’ 
of met een zere knie. 

Soms krijg ik de kriebels 
van barre boosheid in mijn lijf 
omdat er veel niet eerlijk is 
en het lijkt alsof dat blijft. 

Soms krijg ik de kriebels… 
Dank U, God, dat wij 
– mensen vol machteloze woede –  
biddend bij U mogen komen.  Amen. 

Loflied: Juich, doe mee allemaal          
Kijken en luisteren naar bijbelverhaal: Het verhaal van de goede herder 
Lied: Jezus is de goede herder - Elly & Rikkert 
Woorden voor jong en oud  
Lied: Is je deur nog op slot? - Elly en Rikkert       

AFSCHEID van Mare, Emkje, Marije, Douwe Ynze en Rinco     
o Kinderen maken de overstap 
o Welkom bij de Tienerdienst 
o Welkom / presentatie Tienertalk en Clubs  
o De kinderen krijgen een afscheidskado 
o Zegen                                                                                    

 
 
 
 
            
 
  



Lied: De keuzes die je maakt - Van Dik Hout  
Gebeden (voorbeden – stil gebed)     
Onze Vader (uit Bijbel in gewone Taal) 

Onze Vader in de hemel, 
laat iedereen u eren. 
Laat uw nieuwe wereld komen. 
Laat op aarde uw wil gedaan worden, 
net zoals dat in de hemel gebeurt. 
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. 
En vergeeft ons wat we fout gedaan hebben, 
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. 
Help ons om nooit tegen u te kiezen. 
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. 
Want u ben koning met kracht en pracht, 
voor altijd. Amen 

Collecte  
1e Diaconie 
 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: Nederland Zingt - Ga met God en hij zal met je zijn- Liedboek 416 
Zegen             
Muziek: Don't Worry Be Happy (Bobby McFerrin) | Playing For Change | Song Around The World 

Vrije vertaling: 
Laten we ons geen zorgen maken, broeder: 
in deze wereld zijn we allemaal hetzelfde. 
We moeten vrede vinden 
en we moeten het samen vinden. 
Het is niet ver weg van je hart, 
je hart heeft de goede trilling. 

Laat je hart het ritme volgen, 
als de stem je emotie uit: 
vrede moet je gewoon maken. 

Als de vlinders in de lucht dansen, 
als je zomaar iets leuks wilt zingen, 
dan heb je het goede gevoel, 
dan heb je de goede trilling. 
Laten we ons geen zorgen maken... 

 
 
 
            
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de uitgangen van de kerk staan, vanaf deze zondag, weer 2 collectezakken op de statafel.  
 
Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar mevr. Jantina de Haan-Terpstra,  
W. Kroesestrjitte 18 gegaan. 
 

    Maandag 28 juni 19:30 uur  Kerkenraad 
  Dinsdag   29 juni 22:00 uur Inleveren kopij B&B 
   
 
 
Nu vanaf 26 juni opnieuw versoepelingen zijn doorgevoerd in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte ten aanzien van 
kerkdiensten. 

o In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voorzover hierbij de 1,5 meter 
afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. (Terskflierkerk 60-80 zitplaatsen) 

o De mondkapjesplicht vervalt. 
o (Samen) zingen op ingetogen wijze.  
o Wel blijft de registratie bij binnenkomst kerk, nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven 

bij klachten) 
 
 
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 


