ZONDAGSBRIEF
Jaargang 5, nummer 44, zondag 5 september 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 - Afscheid en bevestiging ambtsdragers -

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

Ds. Evert Jan Hefting
Jantsje v.d. Veen, Dirk Jan Volbeda
Marten Kuiken
Pietsje v.d. Zee
Bouwe Tjallingii
Sipko Vlietstra
Jan Willem Glastra van Loon en Djurretta Goodijk

o

Er is kindernevendienst - Starten in zaal C. Tijdens de kerkdienst gaan de kinderen de kerk binnen
en mogen ze bij hun ouders zitten tot het einde van de kerkdienst.

LITURGIE
Orgelspel
Lied voor de dienst 280: 1, 2, 4
Stilte - consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Aanvangslied Psalm 25: 1, 2
Bemoediging en Groet
Gebed
Youtube - Loflied Opw 488 - De kracht van uw liefde
Schriftlezing O.T.: Exodus 20: 1 - 5a
Evangelielezing: Markus 8: 27 - 35
Lied 835
Verkondiging
Orgelspel
De kinderen van de kindernevendienst komen binnen
Afscheid van aftredende ambtsdrager
Joke de Witte-Voetberg als ouderling
Lied 362: 1
Toespraak
Presentatie van aantredende ambtsdragers
Loziena Bakker-Heslinga en Olga Schuiling als ouderlingen
Tiede Swart als diaken
Inleiding op de bevestiging
Belofte en bevestiging van de ambtsdragers
Vragen en belofte
Bevestiging
Lied 362: 2, 3
Toespraak

Dankgebed en voorbeden - Stil Gebed - aansluitend gezongen Onze Vader (lied 1006)
Collecte
1e
Kerk in Actie Werelddiaconaat - Ghana
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 416
Zegen
Amen
Orgelspel
Na afloop van de kerkdienst is er koffiedrinken op het kerkplein.

Toelichting collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat - Ghana
Ghanese kerk helpt jongeren aan werk
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De
meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen
door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals
bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze
voorgangers op.
Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland Sen in Ghana. Helpt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te
bieden? Steun dit werk via de collecte voor Kerk in Actie in onze kerk of met een bijdrage op rekening:
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘Kerk Noord-Ghana’.

Bloemengroet:
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar mevr. Hannie Posthumus-Faber, Bjirmenstate 40 gegaan.

Volgende week zondag 12 september is er een Zin-op-Zondag dienst.
De kerkdienst begint om 10:00 uur.
Thema: “Een wereld gaat open”.
Voorganger is ds Evert Jan Hefting.
De kindernevendienst start in de kerk en gaan tijdens de kerkdienst naar zaal C.
Voor de kerkdienst is er koffie/thee drinken.
Van harte welkom!

Maandag 6 september 19:00 uur

Moderamen

Terkflier

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

