ZONDAGSBRIEF
Jaargang 5, nummer 32, zondag 2 mei 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 - ZIN OP ZONDAG -

Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Met medewerking van:
Koster:
Beamteam:

Ds. Evert Jan Hefting
Tjerk-Jaap Terpstra
Ane/Klarinde de Witte
Annemieke Teertstra, Janny Dijkstra
Annemieke Teertstra
Liza Zijlstra, Joop Drost

Thema: Bloeien in Gods licht

LITURGIE
Muziek vooraf - Lied 981 - Zolang er mensen zijn op aarde
Stilte - consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Muziek - Cat Stevens - Morning has broken
Korte uitleg thema
Bemoediging en Groet
Gebed
Muziek - LB 923 - Wil je wel geloven dat het groeien gaat?
Kinderblokje
Filmpje - Gelijkenis van de zaaier
Muziek - Wat je zaait zul je oogsten
Verhaal van de bloemen
Nederland Zingt - Gezang 78 (bundel 1973) - Laat m ‘in U blijven groeien bloeien
We lezen de gelijkenis van de zaaier - Markus 4: 1-9
Uitleg
Muziek - Lenny Kuhr - Lied 608 - De steppe zal bloeien
Gebed
Collecte
1e
Diaconie
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2e
JOP (Jong Protestant)
NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Slotlied 982 - In de bloembol is de krokus
Zegen
Muziek - Wilhelmus van Nassouwe
Toelichting collecte: JOP (Jong Protestant) - Kerk als thuisplek voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen
aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving
is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers
en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en
waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
Steun Jong Protestant en geef! Dit kan via NL52 ABNA0414141415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk in Utrecht
o.v.v. Gift Jong Protestant.
Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar dhr. Freerk Ennema, Van Haersoltestrjitte 17 en
fam. Paul Remon en Anna Zijlstra, Hottingabûr 20 gegaan.

Samen zijn we kerk
We zijn op zoek naar een secretaris van de kerkenraad, ouderlingen en diakenen.
U kunt het voordrachtsbriefje uit de B&B tot maandag 10 mei inleveren in de brievenbus aan
het gebouw De Terebint, Tsjerkepaed 7 of bij de scriba, Van Haersoltestrjitte 15 of bij
ds. Evert Jan Hefting, De Tsjerke-ekers 27.
U mag de namen ook mailen aan de scriba: scriba@pknsexbierumpietersbierum.nl
Mogen we op u rekenen?

