
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 

Jaargang 4, nummer 24, zondag 1 maart 2020 
                                               1e zondag veertigdagentijd 

                              
                  
 

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

 
9.30 uur           Terskflier - Zin Op Zondag -  
Voorganger:   Mevr. S. Aardema, Menaldum 
Ouderlingen:   Sita Terpstra, Tjerk-Jaap Terpstra 
Diaken:    Anna Zijlstra 
Aansteken kaars:  Harm Ymke Krijgsman 
Organist:   Eisje Wissmann 
Koster:    Annemieke Zijlstra  
Collecten:                 1e Kerk in Actie Voorjaarszending 
            De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten  

2e College van kerkrentmeesters 
 
Er is kindernevendienst en tienerdienst. 
 
Liturgisch bloemschikking veertigdagentijd 
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon helpt. 
Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. 
Deze stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor het ontwerp. De stip in het ontwerp is echter geen ingevulde 
ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een weefsel van takjes.  
De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op 
zijn eigen manier. 
Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken waarom u in beweging moet komen.  

Vormen 
Het kader vormt als het ware een lijst. Door de lijst is de stip op de horizon te zien. De stip is een ronde open ruimte. 
Tussen de ronde opening en het kader vormen takjes een weefsel, waardoor de aandacht valt op de opening in het 
midden van de lijst. 
De ronde open stip kunt u ook beschouwen als de pupil van een oog. Als mensen zien, komen we in beweging. 

Zondag Invocabit 
Vandaag is het de eerste zondag van de Veertigdagentijd, zondag Invocabit. Dat is Latijn voor ‘Hij zal aanroepen’. Het 
komt uit Psalm 91, vers 15, waar staat: ‘Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden’. 

Bij de schikking 

Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd 
door woorden. De kracht van woorden 
wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het 
midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van 
de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) 
handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op 
vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren. 
 
De foto’s van het liturgisch bloemschikking staan ook met begeleidende tekst op de website. 
 
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groet naar mevr. G. Post-Nieuwenhuis,  
Alde Buorren 22 
 
 



Wer Bisto / Waar ben je 

Toen ik je lang geleden zag 
Wat doet het pijn als ik er weer aan denk? 
Toen ik je lang geleden zag 
Wat doet het pijn als ik er weer aan denk? 
Ik zie je wel 
Ik hoor je 
Ik voel je elke keer 
Ik zie je wel 
Ik hoor je 
Ik voel je elke keer 
Ooh... 
Hier ben ik  
Waar ben je 
Het is lang geleden 
Hier ben ik  
Waar ben je 
Het is te lang geleden  
Je bent niets anders dan lief 
Omdat je gewoon niets verkeerd doet 
Ik hou van je zoals je bent 
Dat weet je dan 
Hier ben ik (2x) 
Waar ben je (2x) 
Het is lang geleden 
Ik zie je wel 
Ik hoor je 
Ik voel je elke keer 
Ik zie je wel 
Ik hoor je 
Ik voel je elke keer 
Elke keer opnieuw 
 
Een teken van leven 

De paaskaars brandt, zo weten wij: 
God maakt het licht voor jou en mij.  
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet. 

Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben ik er bij, 
voor altijd ga Ik aan je zij. 
 

 
Agenda: 
Maandag 2 maart  20.00 uur Pastoraat Terskflier 
Dinsdag 3 maart 19.30 uur Diaconie Terskflier 
 
Midweekgebeden 
In de veertigdagentijd kunt u iedere week op woensdagavond het midweekgebed bijwonen. 
Het midweekgebed is een half uur van bezinning en stilte, muziek en gebed. 
Thema van 2020 is: ‘Sta op!’  

Het eerste midweekgebed is op woensdag 4 maart om 19.00 uur in de Sixtuskerk. 

Na afloop van de dienst kunt u nog een veertigdagentijd kalender meenemen!  

 

 

De kindernevendienst met start deze zondag met het project voor de Veertigdagen- en Paastijd, met als titel  
‘Een teken van leven’. Deze eerste zondag is het thema: Stel je voor! Exodus 3:1-18 

 

 

 

 

 

 

Liturgie 
 
Zingen: Lied voor de dienst ELB 425 
Stil gebed - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
Zingen: Aanvangslied Psalm 91 : 1 
Stil gebed, Votum en Groet 
Gebed van de zondag 
Korte introductie van het thema: “Een teken van leven” 
Zingen: Lied 547 : 1, 2, 3 
Uit de wereld:  - Korte inleidende woorden a.d.h.v. een foto  

  van een roodborstje 
- Spiegelverhaal; “De wandeling” 
- Lied van Twarres; “Wer Bisto” --> 

Uitleg veertigdagentijd project “Een teken van leven” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed 
Zingen: Projectlied -->  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst en jongeren 
gaan naar de tienerdienst 
Eerste Schriftlezing: Psalm 77 : 1 - 4, 11 - 13, 20, 21 
Zingen: Lied 321 : 1, 2, 6 
Tweede Schriftlezing: Exodus 3 : 1 - 18 
Zingen: Lied 833 
Overdenking 
Zingen: Lied 978 : 1, 4 
Dank- en Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader Lied 1006 
Collecte 
Zingen: ELB 270 
Wegzending en Zegen 
Amen 
  
  
 

De voordrachtsbriefjes voor nieuwe ambtsdragers kunnen deze zondag bij het uitgaan van de kerk ingeleverd 
worden of afgeven bij de scriba, wijkouderling of een ander kerkenraadslid. 

 


