
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 

 Jaargang 5, nummer 45, zondag 12 september 2021  
                                                                                    

Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn. 
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

10:00 uur           Terskflier - Zin Op Zondag -   Thema: “Een wereld gaat open” 
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Olga Schuiling, Matty de Jager 
Diaken:    Lammijna Hanenburg 
Lector:    Joke de Vries en Olga Schuiling 
Organist:   Gerrit de Vries, Bouwe Tjallingii 
Koster:    Annemieke Teertstra 
Beamteam:   Jappie en Maaike Plat 
 

o Er is kindernevendienst - De kindernevendienst start in de kerk. Op enig moment gaan de kinderen er  
tijdens de dienst uit en mogen de ouders aan het eind van de dienst bij zaal C van de Terskflier ophalen. 
 

o Voor de kerkdienst is er koffiedrinken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 

Muziek 
Lied voor de dienst 350: 1, 3 en 4 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 216: 1, 2 en 3 
Bemoediging en Groet 
Gebed 
Inleiding op het thema 
Youtube - Ken je dit verhaal? 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Lucas 19: 1-10 
Lied 802: 1,3 en 6 
Uitleg 
Lied van Noach - Stef Bos 
Pastorale mededeling 
Nederland Zingt - Nieuw Jeruzalem / Lichtstad met uw paarlen poorten 
Gebeden - Stil Gebed - Onze Vader 
Collecte  
 1e Kerk in Actie - Noodhulp na aardbeving in Haïti 

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e Missionair Werk/Kliederkerk  
 NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Slotlied 981: 1, 4 en 5 
Zegen 
Amen 
In nije dei - De Kast 
 
 
 
 
 
 
            



 
 
 
Toelichting 1e collecte: Kerk in Actie - Noodhulp na aardbeving in Haïti 
De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en 
meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos.  
Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. 
Uw steun voor Haïti is hard nodig! Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor 
schoon drinkwater. 
In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en 
elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn 
beschadigd.  
Meer informatie op www.kerkinactie.nl 
Geef aan de collecte in onze kerk of maak een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, 
o.v.v. Aardbeving Haïti. 

 
Toelichting 2e collecte: Missionair Werk/Kliederkerk  
Jong en oud ontdekken de Kliederkerk 
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek 
voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, 
samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet- alledaagse vieringen. Het is een 
geweldige manier om gezinnen en kinderen, die geen kerkelijke achtergrond hebben, aan te spreken. Daarmee blijkt 
Kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’.  
Meer informatie op: kerkinactie.nl/collecte en op: kliederkerk.nl 
Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk.  
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk,  
o.v.v. ‘Collecte Missionair werk september’.  

 
Bloemengroet:  
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar fam. Gouke en Froukje Dijkstra-Nauta, Buorfinneleane 8 en  
dhr. Martin Kamstra, De Kampen 2 gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Maandag  13 september   20:00 uur Kerkenraad Terskflier 
Dinsdag    15 september 19:30 uur Pastoraat Terskflier 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Startzondag 19 september  
Thema: Sporen naar de toekomst 
Aanvang: 9:30 uur 
Voorgangers: ds Evert Jan Hefting en pastor Martha Kroes 
Tijdens en na de dienst zijn er verrassende activiteiten voor jong en oud 

De kindernevendienst start in de kerk en gaan tijdens de kerkdienst naar zaal C 

Na afloop is er koffiedrinken in dorpshuis It Waed. 

Van harte welkom! 
 


