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Jaargang 6, nummer 2, zondag 26 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

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

Ds. Anneke Wouda, Nieuw-Buinen
Liza Zijlstra, Pietsje v.d. Zee
Ane/Klarinda de Witte
Nely Jukema
Durk Bakker
Annemieke Teertstra
Jouke en Rigtje Kloosterman

o

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.

LITURGIE
Orgelspel
Lied voor de dienst 288
Stilte - consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Aanvangslied 213: 1, 2
Groet en bemoediging
Gebed om Gods ontferming
Lied 305: 1
Gebed
DIENST VAN HET WOORD
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
1e Bijbellezing: Jacobus 1: 19-27 (NBV 2004)
Lied 320: 1, 2, 3
Overdenking
Orgelspel
Psalm 1: 1, 2
DE WERELD WEER IN
Gebeden - Stil gebed - Onze Vader
Collecte
1e
Kerk in Actie - Zending Israël/Palestina
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
e
2
PAX Vredeswerk
NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Slotlied 981: 1, 2
Zending en zegen
Amen

Toelichting collecten: Kerk in Actie - Zending Israël/Palestina
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er
veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze
negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen.

Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin
naar meer vrede.
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. Z 009506.
PAX Vredeswerk
Protestantse Kerk - Verlangen naar vrede
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten.
Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door
praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door
onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële
steun voor.
Uw gift is welkom via de collecte of op rekening: NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk,
o.v.v. Vredeswerk.
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar mevr. Aly de Boer-Teertstra, Kade 2 gegaan.
Doopdienst:
Op zondag 3 oktober wordt Benthe Bermon, dochter van Paul Bermon en Anna Zijlstra gedoopt
in een middagdienst. Aanvang 15:00 uur.
U bent van harte welkom!
Mededelingen:
De kerkenraad deelt verheugd mee dat dhr. Wijbren Zijlstra, Frjentsjerterein 12, diaken wil worden. Indien er geen
bezwaren zijn tegen zijn voordracht wordt hij in de dienst van zondag 10 oktober in het ambt bevestigd.

Sexbierum neemt afscheid van de Terskflier

OPEN DAG TERSKFLIER EN SIXTUSKERK

Vanaf 1 november a.s. worden de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum weer in de
monumentale Sixtuskerk gehouden. De restauratie van de voorkerk en de consistorie is dan voltooid.
Dat betekent dat we dan afscheid nemen van de Terskflier als kerk. Dit afscheid vindt plaats in een kerkdienst op
zondag 31 oktober.
Op zaterdag 30 oktober houden we een open dag voor iedereen, die nog een keer in de Terskflier wil kijken, even in
de kerk wil zitten, even de sfeer proeven. Er worden beelden vertoond over de (geschiedenis van de) kerk.
Ook is er de gelegenheid om deze dag in de Sixtuskerk te kijken en de verbouwde voorkerk en consistorie te kunnen
bewonderen.

U bent allen van harte welkom op deze open dag:
zaterdag 30 oktober van 10:00 – 17:00 uur
De koffie staat klaar!
We willen ook een herinneringsboekje uitgeven. Misschien hebt u een (korte) mooie herinnering een leuke anecdote,
een dierbare gebeurtenis over de kerk, die u met ons wilt delen. Die nemen we graag op in dit boekje.
U kunt uw bijdrage uiterlijk 10 oktober sturen naar: Evert Jan Hefting, emailadres: ejhefting@gmail.com
Een bijdrage op papier is uiteraard ook welkom, deze ontvangen we graag in de brievenbus van de pastorie:
De Tsjerke-ekers 27
Wij kunnen ons voorstellen dat ook oud gemeenteleden/dorpsbewoners graag gelegenheid willen hebben om de sfeer in
Terskflier nog een keer te beleven of afscheid willen nemen. Wij vragen u hierbij om in uw eigen kring deze familieleden of
kennissen op de hoogte te brengen van deze datums.
We ontvangen graag uw bijdrage voor het boekje en hopen u te ontmoeten op 30 en/of 31 oktober.
Namens de commissie Afscheid Terskflier,
ds. Evert Jan Hefting

