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

 
9:30 uur           Terskflierkerk 
Voorganger:   Dhr. P. Knijff, Raard 
Ouderlingen:   Anna Ykema, Jan v.d. Schaaf 
Diaken:    Marten Kuiken  
Lector:    Afke v.d. Zee 
Organist:   Eisje Wissmann 
Koster:    Annemieke Zijlstra 
Beamteam:   Douwina Duin, Phillipus Bakker 
Collecte:                 KIA Werelddiaconaat - Landbouw Rwanda 
    College van kerkrentmeesters 
     
Toelichting collecte KIA - Rwanda: Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig 
ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere 
technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren 
houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde 
boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt 
klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. Daar vragen we 
vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel! 
 
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Wiebe Wietsma, J.B. van 
Echtenstrjitte 11 en mevr. Geeske Hollenga-Jellema, Getswerdersyl 8. 
 
Volgende week zondag, 25 oktober gaat ds. Anneke Wouda uit Nieuw-Buinen voor in de eredienst. 
 
 
  Maandag 19 oktober  19:30 uur Grote Kerkenraad Terskflier 
 
 
 
Mededelingen: Nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt, wordt het verplicht om een mondkapje te dragen bij 
binnenkomen en verlaten van de kerk. Bij plaatsnemen in de kerkbank mag het mondkapje afgedaan worden.  
 
Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en rekening met elkaar, zodat iedereen zich ook veilig voelt. 

En voel u vooral welkom! 

 

 

 
 
 

Mededelingen voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven 
via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl 

Zondagsbrief staat (veelal vanaf zaterdag) op de website van onze gemeente: www.pknsexbierumpietersbierum.nl 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie 
Beamer - Lied voor de dienst 759 ‘Gods kinderen op aarde’ 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Intochtslied Psalm 96: 1, 3, 5 en 7 
Stilte moment 
Bemoediging en groet 
Thema: Gods plannen: Huilen of juichen? Hoe raakt het jou? 
Kyriegebed 
Woord ten leven: Spreuken 3: 1-8 
Beamer - Glorialied 868: 1, 2 en 5 ‘Lof zij de Heer de almachtige’ 
Gebed om de Heilige Geest 
Uitleg bij de lezingen  
Lezing 1: Ezra 3: 8-4: 4 ‘De wederopbouw van de tempel’ 
Gedicht ‘Nei de ballingskip’ fan Fedde Schurer 
Lezing 2: 1 Thessalonicenzen 1: 1-10  
  ‘Paulus bemoediging aan de gemeente van Thessalonica’ 
Lied 756: 1, 2, 3, 4 en 6 
Overdenking 
Beamer - Improvisatie orgel lied 304 ‘God is getrouw Zijn plannen falen niet’ 
  Frans van Tilburg 
Lied 747: 1, 4, 6 en 8 
Dankgebed en voorbeden 
Beamer - Verzoeknummer voor hen die een jubileum vieren:  
  ‘Er is een God die hoort’  
Beamer - Zegenlied 413: 1, 2 en 3 ‘Grote God wij loven U’ 
Zegen 
Amen 
Collecte bij de uitgang 
 
 
            
 
  
 

Nei de ballingskip  
 
Like ús alle hope ûntnommen 
yn de illinde swart en djip 
lang om let binn’wy ûntkommen 
oané frjemde ballinskip. 
Moedich romje wy de punen 
bouwe wy, by snare en stim 
wylst de fyan stiet te hunen 
’t muoarwurk fan Jeruzalim. 
 
 
Ja de stêd sil wer forrize 
Isrel sil fannijs bistean  
Babels rike drank en spize 
litte wy mei wille stean 
en wy bouwe, bliid foriene 
oant dit plak wer wenber wurdt 
Mei de troffel yn de iene 
En yn de oare hân it swurd. 
 
 
Preester, draech de âlde wurden 
oan ús bern en bernsbern oer 
stek ús herten oan as hurden 
dat hja lôgje yn hillich fjûr. 
Lear ús wer de wet to lêzen 
dat wy eltse nije dei 
witte’t útkard folk te wêzen 
dat Gods timpel bouwe mei.  
 
 
Hurden= haarden 
 
Fedde Schurer 
 


