ZONDAGSBRIEF
Jaargang 6, nummer 1, zondag 19 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 - Startzondag -

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

Ds. Evert Jan Hefting
Sita Terpstra, Jan v.d. Schaaf
Feike Jan de Vries
Sipko Vlietstra
Gerrit de Vries
Sipko Vlietstra
Jelle Jukema, Janke Goodijk

Thema: “Sporen naar de toekomst”

o
o

Met medewerking van Olga Schuiling, Sita Terpstra, Annechien Bruinsma en Aukje Jukema
Er is kindernevendienst - De kindernevendienst start in de kerk. Op enig moment gaan de kinderen er
tijdens de dienst uit en mogen de ouders aan het eind van de dienst bij zaal C van de Terskflier ophalen.

o
o

Tijdens en na de dienst zijn er verrassende activiteiten voor jong en oud.
Na afloop van de kerkdienst is er koffiedrinken in dorpshuis It Waed.

LITURGIE
Orgelspel
Muziek vooraf - Herman Boon - Klaar voor de start
Stilte - consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Aanvangslied 280: 1, 3, 5, 6 - De vreugde voert ons naar dit huis
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 835: 1, 4 - Jezus ga ons voor
Verhaal van de verspieders
Nederland Zingt - lied - Volg het spoor
Interview met mensen van 3 generaties - Hoe ziet u / zie jij de toekomst?
Korte uitleg
Lied 802: 1, 3, 4 - Door de wereld gaat een woord
Gebeden
Collecte
1e
Kerk in Actie zending - Syrië
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2e
College van kerkrentmeesters
NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Slotlied 416 - Ga met God
Zegen
Amen
Uitleg vervolgprogramma
Orgelspel

Toelichting collecte: Kerk in Actie zending - Syrië
Bouw de kerk in Syrië weer op
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds
probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt
onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat
ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. ‘Collecte Bouw de kerk in Syrië weer op’ of doneer online via: kerkinactie.nl
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar fam. Roelof en Jetske Hindriks-Couperus, Stasjonswei 1 en
dhr. Jan Jelle en dochter Tessa van der Vies, Tsjerkebuorren 20 gegaan.
Doopdienst:
Op zondag 3 oktober wordt Benthe Bermon, dochter van Paul Bermon en Anna Zijlstra gedoopt in een middagdienst.
Aanvang 15:00 uur.

Uitnodiging Najaars-Gemeenteavond
woensdag 22 september om 19:30 uur in de Terskflier

Donderdag
23 september
om 9:45 uur
in de Terskflier.
Van Harte Welkom!
Vervoer nodig?
Bel:
Eisje Wissmann 591571
Nely Jukema 591143

De kerkenraad nodigt u uit voor de najaars-gemeenteavond.
Na lange tijd is er weer een gemeenteavond mogelijk waar we met elkaar
zullen praten en werken aan de toekomst van onze gemeente.
Het gespreksthema is op deze avond is:

Sporen naar de toekomst
Ook zal er worden gesproken worden over de (her) ingebruikname van
de Sixtuskerk en over de liturgische invulling van het afscheid van de
Terskfliertsjerke.
U/Jij bent van harte welkom,
de koffie/thee staat dan klaar.

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

