
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 

 Jaargang 5, nummer 37, zondag 30 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       Thema: “De wereld gaat open” 

Voorganger:   Pastor Martha Kroes 
Ouderling:   Liza Zijlstra 
Diaken:    Marten Kuiken 
Organist:   Bouwe Tjallingii 
Lector:    Wijbren Zijlstra 
Medewerking van:  ZWO 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jelle Jukema, Janke Goodijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar fam. Gerrit en Annie Okkinga, Skippersdykje 1, Pb 
en mevr. Francina Okkinga, De Finne 1 gegaan.  
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 

Orgelspel 
Lied voor de dienst 216 - Dit is een morgen als ooit de eerste 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied - Nederland Zingt - Psalm 150 Medley 
Openingswoorden en inleiding op thema 
Lied 969: 1, 3 - In Christus is noch west noch oost 
Gebed in de vorm van een gedicht - Droom met de hand aan de ploeg 
Loflied - Nederland Zingt - Lied 117d - Laudate Omnes Gentes  
Kinderblokje 
 Verhaal uit de Prentenbijbel - Wijze woorden van Jezus 
 Kinderlied - Kinderen voor kinderen - Hallo Wereld 
Lezing Oude Testament: Deuteronomium 30: 15-20 
Lied - Liederen ter Bemoediging 46 - Als mensen leren geven (tekst z.o.z.) 
 (melodie: Zolang wij ademhalen, lied 657) 
Lezing Nieuw Testament: Matteüs 28: 16-20 
Lied 802: 1, 4 - Door de wereld gaat een woord 
Preek 
Lied - Amanda Strydom (in het Afrikaans) - Pelgrimsgebed (tekst z.o.z.) 
Gebeden (voorbeden, stil gebed, Onze Vader) 
 
Collecte   1e ZWO - plaatselijk 
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Slotlied - Playing for Change | Song around the world - Wat een wondere wereld 
Zegen 
Orgelspel 
 
 
 
 
            
 
  
 



 
 
 
Vanaf zondag 6 juni weer fysiek aanwezig tijdens kerkdiensten 
I.v.m. een positieve ontwikkeling van een dalend aantal besmettingen kunnen de strenge  
coronamaatregelen iets versoepeld worden. Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad  
besloten om de kerk weer open te stellen voor fysieke kerkdiensten.  
Vanaf volgende week zondag kunnen we maximaal 45 tot 50 kerkgangers ontvangen per kerkdienst.  

Het corona protocol blijft van kracht. 
Waarschijnlijk zijn velen van u al gevaccineerd maar we moeten nog afstand blijven houden en bij het binnengaan van de 
kerk draagt u een mondkapje, dit mag af als u uw zitplaats heeft gevonden. 
Er kan nog niet gezongen worden. 

Iedereen gaat via de hoofdingang van de kerk naar binnen, hier vindt u ook de intekenlijsten.  
Reservering is dus niet nodig! 

Het zal fijn zijn om elkaar weer te ontmoeten. 
 
 
Doopdienst: 
Op zondag 13 juni zal in de middagdienst van 15:00 uur de Heilige Doop worden bediend aan  
Ties Volbeda, zoontje van Dirk-Jan en Elsbeth, broertje van Noud, Rens en Ferre.  
In deze dienst gaan voor dûmny Evert Jan en pastor Martha.  
I.v.m. de coronabeperkende maatregelen is deze dienst alleen toegankelijk voor familie en vrienden.  
Dankzij Livestream kunnen gemeenteleden en alle andere geïnteresseerden hier ook getuige van zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Pelgrimsgebed – Amanda Strydom (in Nederlands) 
 
Vader God, u kent mijn naam, 
mijn binnenkant en mijn buitenkant, 
mijn grootspraak en mijn klein verdriet, 
mijn houvast aan alles, wat verschiet, 
  
U kent mijn angst en mijn hoop, 
het pad dat ik zo blootsvoets loop: 
dat pad heeft u al lang bereid, 
elke zwerver komt weer thuis, 
  
Alle pelgrims keren weer naar huis toe, 
elke zwerver komt weer thuis. 
Ik verdwaal steeds op uw grote weg, 
zoekend naar Uw gastverblijf. 
  
Moeder God, u kent mijn waan, 
mijn ego en mijn rechtop staan, 
de draak waartegen ik blijf vechten: 
u wijst mij altijd weer de weg. 
  
U heeft mij met uw licht gezegend, 
dat licht verstrooi ik over iedereen, 
alleen u weet hoe mijn toekomst er uitziet: 
Ik heb niets, u maakt mij rijk. 
  
Alle pelgrims keren weer naar huis toe, 
elke zwerver komt weer thuis. 
Ik verdwaal steeds op Uw snelweg, 
zoekend naar uw gastverblijf. 
 

Liederen ter Bemoediging 46 - Als mensen leren geven 
 (melodie: Zolang wij ademhalen, lied 657) 
 
1. Als mensen leren geven 
en delen met elkaar, 
dan vieren wij het leven 
en wordt de vrede waar. 
Als mensen durven dromen 
van het beloofde land 
dan kan er liefde komen, 
gaan mensen hand in hand. 
 
2. Als mensen willen nemen 
steeds groter en steeds meer, 
dan worden vrienden vreemden 
daalt haat op aarde neer. 
Maar als wij leren horen 
naar wat Gods woord ons vroeg, 
dan is voor alle mensen 
de aarde groot genoeg. 
 


