
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 
 Jaargang 6, nummer 4, zondag 10 oktober 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 - Bevestiging ambtsdrager -   
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting  
Ouderlingen:   Dirk Jan Volbeda, Sita Terpstra 
Diaken:    Marten Kuiken  
Lector:    Henk Smits 
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Annemieke Teertstra 
Beamteam:   Liza Zijlstra, Joop Drost 
 

o In de kerkdienst zal dhr. Wijbren Zijlstra bevestigd worden als diaken. 
o De kindernevendienst start in zaal C van de Terskflier. Halverwege komen de kinderen in de kerk en mogen ze 

bij hun ouders zitten tot het einde van de kerkdienst.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 

Orgelspel 
Lied voor de dienst - 283: 1, 2, 5 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied Psalm 146: 1, 4 
Bemoediging en Groet 
Kyriegebed 
Glorialied 705: 1 
Gebed om de opening van het Woord 
Bijbellezing: Deuteronomium 15: 1 - 6a 
Lied 320: 1, 2, 3 
Bijbellezing: Markus 10: 17 - 25 
Lied 320: 4, 5 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Geloofsbelijdenis lied 340b 
De kinderen van de kindernevendienst komen in de kerk 

BEVESTIGING AMBSTDRAGER 
Presentatie nieuwe amtsdrager 
Inleiding op de bevestiging 
Belofte en bevestiging van de ambtsdrager 
Lied 362: 1, 2 
Toespraak 
Gebeden 
Collecte  

1e Diaconie 
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

2e JOP (Jong Protestant) 
 NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Slotlied 416 (Fryske lieteboek) z.o.z 
Zegen  
Amen 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting collecte:  JOP (Jong Protestant) 
Opvoeden doe je niet alleen 
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan 
de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag 
willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken 
daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de 
kerkdienst bij geloofsopvoeding. 
 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse 
Kerk, o.v.v. ‘Collecte Jeugdwerk september’. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar dhr. Henk Houtsma, Alde Buorren 15 en  
fam. Thomas en Sietske Houtsma-Dijkstra gegaan. En er is een attentie bij Jasper Zijlstra, Pastorijbuorren 18 gebracht. 

Mededelingen: Ds. Evert Jan Hefting en pastor Martha Kroes hebben van 15 t/m 22 oktober vakantie.  

 
Maandag  11 oktober   19:00 uur    Moderamen Terskflier 

           20:00 uur    Diaconie Terskflier 
              
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
 

 
 
 
 

 
Rondom het Woord 

Dinsdag 12 oktober 
om 9:30 uur - 11:15 uur 

in de Terskflier. 

Neemt u een bijbel mee? 
We beginnen met de lezing uit 
Genesis 12: 1 - 9 Abraham op een  
nieuw spoor gezet. 

O.l.v. ds. Evert Jan Hefting 

Van Harte Welkom! 
 
 

       Kerkbios  
'The boy who harnassed the wind’  
            Woensdag 13 oktober  
     om 19:30 uur in de Terskflier. 
 

       Een 2 uur durende film. (2019 vertoond). 

Dit waargebeurde verhaal speelt zich af in   
een arm dorp in Malawi, waar wegens 

aanhoudende droogte een ernstige voedseltekort heerst. 
De 13-jarige Wiliam heeft een plan om een irrigatiesysteem te 
bouwen, maar loopt daarbij allerlei problemen aan. Zo weigert 
zijn eigen vader hem serieus te nemen. 

Er kan nog even nagepraat worden over de film onder genot 
van een drankje. 

 
Van Harte Welkom! 

 

 

Liet 416  

Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol oant wersjen oer ús weitsje, 
lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol ús mei Jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje, 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 

 

Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
wol de wegen foar ús slochtsje, 
ús net nei ús sûnden rjochtsje, 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
as wy wurch en warleas binne, 
lit ús dan troch Jo oerwinne, 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
 


