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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 - Heilig Avondmaal -

Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Lector:
Organist:
Koster:
Beamteam:

Ds. Evert Jan Hefting
Jantsje v.d. Veen, Richard de Vries
Ane/Klarinda de WItte
Jantsje v.d. Veen
Gerrit de Vries
Annemieke Teertstra
Jouke en Arjen-Jan Kloosterman

o

Er is kindernevendienst - startactiviteit vanuit zaal C.

LITURGIE
Orgelspel
Lied voor de dienst 276: 1, 3 - Zo maar een dak
Stilte - consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Aanvangslied Psalm 146: 1, 4 - Zing mijn ziel voor God , uw Here
Bemoediging en Groet
Kyriegebed
Glorialied 136: 1, 2, 11, 12, 13 - Loof de Heer, want Hij is goed
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Profetenlezing: Jesaja 29: 17-24
Lied 158a: 1, 2 - God zij geloofd uit alle macht
Evangelielezing: Markus 8: 22-26
Lied 534 - Hij die de blinden weer deed zien
Verkondiging
Orgelspel
Dienst van de Tafel
Nodiging
Tafelgebed
Lied 405: 1, 3 - Heilig, heilig, heilig
Vervolg Tafelgebed
Onze Vader
Instellingswoorden
Het delen van brood en wijn
Dankgebed en voorbeden
Collecte
1e
Avondmaalscollecte - Stichting Timon
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
e
2
College van kerkrentmeesters
NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Slotlied 413: 1, 3 - Grote God wij loven U
Zegen
Amen
Orgelspel

Toelichting avondmaalscollecte: Stichting Timon
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet
van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen
van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun
gezin komen DICHTERBIJ hoop, herstel en perspectief.
Timon helpt kinderen en jongeren zicht te krijgen op hun toekomst. Met uw steun maken wij van een huis een thuis.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk. Of maak uw bijdrage ook overmaken op rekening:
NL25 INGB 0002 526 420 ten name van Stichting Timon.

Coronamaatregelen
De Coronamaatregelen zijn verder versoepeld. Alle zitplaatsen in de kerk mogen gebruikt worden, maar de
1,5-meter afstand blijft gehandhaafd.
Het is fijn dat er weer samen (ingetogen) gezongen mag worden in de kerk.
De overige maatregelen blijven echter nog wel van kracht.
Bij binnenkomst van de kerk kunt u de handen ontsmetten en uw naam noteren op de intekenlijst.

Volgende week zondag 5 september is er afscheid- en bevestiging van ambtsdragers.
In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Joke de Witte-Voetberg
Bevestigd worden Olga Schuiling en Loziena Bakker-Heslinga als ouderlingen. En Tiede Swart als diaken.

Dinsdag 31 augustus
Vrijdag 3 september

19:30 uur
Diaconie
Terkflier
verschijnt de nieuwe Bân & Bining

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

