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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           Terskflier - Laatste zondag kerkelijk jaar - 
Voorganger:   Ds. A.J. Jonker, Nieuw-Buinen  
Ouderlingen:   Jantsje v.d. Veen, Jan v.d. Schaaf 
    Anna Ykema, Matty de Jager, Pietsje v.d. Zee 
Diaken:    Lammijna Hanenburg 
Lector:    Henk Smits 
Organist:   Gerrit de Vries 
Medewerking van:  Sopraan Inkje Bakker 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Douwina Duin, Philippus Bakker 
Collecte:                 Diaconie 

Pastoraat - Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk  
 
Uitleg bij het liturgisch bloemstuk 
Elke bol van bloemen in deze schikking symboliseert het leven van diegene die ons is voorgegaan. 
Haar/zijn leven dat gegroeid en gebloeid heeft door het licht van God. Een ieder op zijn eigen manier. 
Het gaf kleur en geur ook aan ons leven. 
De altijd groene hedera is het symbool van Gods trouw aan ons en tevens onze verbondenheid met elkaar. 
Dat wij ons gedragen weten door Gods hand, nu wij het liefste wat we bezaten moesten afstaan aan de dood.  
Ook verwijzend naar het licht van de opstanding. 

Je bent ver weg en toch dichtbij. 
Het licht dat jou omgeeft is ook in mij wanneer ik bid. 
Ik geloof in het licht waarin jij woont voorgoed. 
 
• Het bloemstuk is gemaakt door Afke Tolsma.  

  Uitleg en foto’s van het bloemstuk zijn ook te vinden op onze website www.pknsexbierumpietersbierum.nl  

Toelichting collecte Pastoraat: Vandaag, op de zondag waarop we onze overledenen gedenken, collecteren we 
voor pastoraat. Voor de trainingen die de Protestantse Kerk aanbiedt om mensen in kwetsbare omstandigheden 
de nodige aandacht te geven. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse 
Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat 
er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van 
de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, 
gedichten- en gebedenboekjes.    

Een nieuw begin 
Volgende week zondag 29 november is het zo ver: De bevestiging en intrede van onze nieuwe dominee E.J. Hefting. 
Tegelijkertijd wordt zijn echtgenote, mevrouw M. Kroes, in deze dienst aangesteld als kerkelijk medewerker.  
Ds. D. Visser uit Harlingen zal de dienst van bevestiging leiden. 

De feestelijke eredienst begint om 9:30 uur in de Terskflier. 

In verband met de coronamaatregelen is er in de kerkzaal ruimte voor 30 kerkgangers.  
Ook is er nog plaats voor 30 kerkgangers in de grote zaal, waar de dienst via een livestream is te volgen.  

Voor de kleintjes is er oppas aanwezig. En er is kindernevendienst.  

Uiteraard is de dienst ook thuis te volgen via: kerkdienstgemist.nl  
 



• Er is weer een prachtige Adventskalender gemaakt, deze wordt komende week  
               huis-aan-huis in Sexbierum en Pietersbierum bezorgd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Voor de dienst - Orgel 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Muziek: The Road home van Stephen Paulus (1949-2014) met tekst van Michael Dennis Browne (1940) 

De weg naar huis 
Zeg me, waar is de weg, die ik de mijne kan noemen, die ik verlaten heb, die ik zo lang verleden verloor? 
Al die jaren heb ik gedwaald. Wanneer zal ik weten dat er een weg is, dat er een pad is die me naar huis 
zal leiden? Na wind, na regen, als het donker voorbij is, als ik ontwaak uit een droom in het goud van de 
dag. hangt er een roepen in de lucht van ver weg. 

Stil moment 
Groet, aanvangswoord, Eer zij de vader en de Zoon en de heilig Geest 
Muziek: Lied 46: 1, 2 
Openingsgebed 
Muziek: Lied 730 : 1 
Lezing: 2 Koningen 19: 9-11, 14-20 
Muziek: He shall feed his flock uit The Messiah, Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

Hij zal zijn kudde weiden 
Hij zal zijn kudde weiden als een herder, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; 
de zogenden zal Hij zachtkens leiden. Komt tot Hem, allen, die vermoeid en belast zijt en Hij zal u rust 
geven; neemt zijn juk op u en leert van Hem, want Hij is zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust 
vinden voor uw zielen. 

Lezing: Psalm 46: 2-6 
Muziek: Lied 247: 3, 4 
Verkondiging 
Muziek: Pie Jesu uit Requiem, Gabriel Fauré (1845-1924) 

Wij noemen de namen van hen die het afgelopen jaar zijn gestorven.  
De diaken van dienst steekt een kaars voor hen aan. 
Wij steken een kaars aan voor hen die zijn overleden in onze dorpen. 
Wij steken een kaars aan voor hen die naamloos stierven in onze wereld. 
Wij zijn stil in herinnering. 
Er is tijd en ruimte voor persoonlijk gedenken. 

De diaken van dienst steekt tijdens het lied “Lichtstad met uw paarlen poorten”  
door Het Urker Mannenkoor op de beamer de waxinelichtjes aan 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader... 
Muziek: Lied 416: 1, 4 
Zegen 
Muziek: Orgel 
Collecte bij de uitgang 
 
            
 
  
 


