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Beste gemeenteleden, 
Dit is de laatste rondzendbrief. Wij hopen dat het goed gaat en dat het coro-
navirus niet weer zo heftig de kop opsteekt zodat er weer een lock down 
komt. Nu de kerken weer open gaan zult u via de kerkdiensten weer op de 
hoogte worden gehouden van het wel en wee in onze gemeente. Wij hebben 
met plezier aan de rondzendbrieven gewerkt. De meditaties en andere infor-
matie - ook van gemeenteleden - vonden wij zeer waardevol.  
 
 
Informatie over de komende kerkdiensten: 
 
Tot en met 1 juli zijn de kerkdiensten maar te bezoeken door 30 gemeentele-
den. De dienst van 14 juni zal alleen worden opengesteld voor de ambtsdra-
gers als oefendienst. Voor de diensten van 21 juni en 28 juni willen we wel 
de mogelijkheid bieden aan de gemeenteleden om hierbij aanwezig te zijn. 
Om toch aan de RIVM-regels te kunnen voldoen, zult u zich wel aan moeten 
melden wanneer u bij deze diensten aanwezig wilt zijn. 
 
Voor de dienst van 21 juni worden de gemeenteleden uitgenodigd waarvan 
de achternaam begint met A t/m K van het alfabet. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u zich op vrijdag 19 juni aanmelden bij 
Pietsje van der Zee, tel: 0517-393584. Dit kan van 9.00 - 12 uur en van 
14.00 - 16.00 uur. 
 
Voor de dienst van 28 juni worden de gemeenteleden uitgenodigd waarvan 
de achternaam begint met L t/m Z van het alfabet. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u zich op vrijdag 26 juni aanmelden bij 
Pietsje van der Zee, tel: 0517-393584. Dit kan van 9.00 - 12 uur en van 
14.00 - 16.00 uur. 
 
Tijdens de diensten hebben we ons aan de protocollen te houden die zijn 
opgesteld door de PKN. Bij het binnengaan, zullen de dienstdoende ambts-
dragers u op de hoogte brengen van de gang van zaken.  
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Algemene aanwijzingen 
• Als u zich niet lekker voelt, koorts heeft of veel moet hoesten of niezen, 

blijf dan thuis. 
• Houdt de 1.5 meter afstand tot elkaar, 
• Ontsmet bij binnenkomst uw handen, 
• Neem uw jas mee in de kerk. 
 
De collecten van de 1e diensten zullen in 1 keer worden gehouden bij het uit-
gaan, waarna later de collecten worden verdeeld tussen het college van Dia-
kenen en het college van Kerkrentmeesters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgen via Kerkdienstgemist.nl 
 
Vanaf a.s. zondag 14 juni zijn de kerkdiensten van onze gemeente live te vol-
gen via Kerkdienstgemist.nl. 
Ook kunt u op een later tijdstip de kerkdiensten terug zien.  
Eventueel kunt u de uitzendingen downloaden, wanneer u een bepaalde 
dienst zou willen bewaren. 
Hoe zijn de kerkdiensten te volgen: 
 
Via de computer:  
 
Op de website: www.kerkdienstgemist.nl wanneer u bij “zoek kerk”  Sexbie-
rum invult en daarna op “Naar kerk” klikt, dan komt u bij de juiste pagina te-
recht om een kerkdienst te zien. 
 
Wanneer u een inlog aanmaakt voor Kerkdienstgemist.nl kunt u de kerk ook 
opslaan in mijn kerken, en dan hoeft u niet elke keer te zoeken. 
 
Via de eigen site van onze gemeente; www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
kunt u de diensten, onder kopje “Kerkdienst Gemist”, na afloop ook terugzien-

http://www.kerkdienstgemist.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.pinterest.com%2Fpin%2F368169338262207208%2F&psig=AOvVaw0Lw3yjBuRCVZTSoSDwXTqM&ust=1590000234348000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi3183KwOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Via Tablet of Smartphone: 
 
Download de app Kerkdienstgemist.nl in de app-store (Iphone/Ipad) of play-
store(Android Telefoon of Tablet) 
 
Log in en zoek kerk: Sexbierum. 
 
Via TV: 
 
Hiervoor heeft u een TV nodig met HDMI aansluiting. 
Wanneer u de app via uw Telefoon of Tablet app heeft geïnstalleerd, kunt u 
via een Chromecast, de uitzending bekijken op uw TV, door middel van cas-
ten. 
Een Chromecast is verkrijgbaar bij de Elektronica-zaken voor ongeveer 40 
euro 
 
Wanneer u geen beschikking heeft over bovenstaande mogelijkheden, is er 
nog een mogelijkheid met een speciale Settopbox. Hiervoor heeft u wel een 
TV met HDMI-aansluiting nodig, en een internetabonnement. 
 
Deze Settopbox wordt aangesloten op uw TV, en u komt hiermee gelijk op 
het kanaal van de PKN Sexbierum-Pietersbierum. U kunt dan live meekijken 
met de kerkdienst.  
De kosten van deze boxen zijn rond de 100 euro. Deze zijn via het 
Beamteam aan te schaffen en in te stellen. 
 
Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met het Beamteam. 
beamteam@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 
 
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met: 
Jouke Kloosterman (tel: 06-16043086),  
Janke Goodijk (06-23952751),  
Liza Zijlstra (06-19826604)  
Douwina Duin (tel: 06-12316860). 
 
 
De komende tijd zullen de diensten ook nog te beluisteren zijn via de Kerkra-
dio. Samen met de Diaconie zullen we gaan kijken hoe we de kerkradioluis-
teraars die nog geen mogelijkheden hebben om de diensten via Kerkdienst-
gemist.nl te kunnen volgen, dit alsnog beschikbaar te krijgen. 
 
 

 

mailto:beamteam@pknsexbierumpietersbierum.nl
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Kerkdienst Sexbierum 14 juni 2020    Sixtuskerk 
 
Voorganger:   ds. Douwe Visser 
Ouderling van dienst: Pietsje van der Zee 
Diaken van dienst: Feike Jan de Vries 
Lector:   Anna Ykema Plat 
Koster:   Auke Swart en Annemieke Zijlstra-Teertstra 
Organist:   Gerrit de Vries 
BeamTeam:  Douwina Duin-Heeringa en Janke Goodijk Terpstra 
 
• Voor de dienst: orgelspel 
 
• Samenzang (via video) 
 
Ik zal er zijn: 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’, 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
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Morgenglans der eeuwigheid: 
 
Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 
Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij, met U opgestaan, 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 
 
Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd.  
 
 
• Binnendragen Paaskaars 2020 door voorzitter van de Kerkenraad:  

 Wiebe Goodijk 

 
• Begroeting  

 

• Stilte 

 

• Openingsvers 

 (de kaarsen worden aangestoken) 

 
 
voorganger 

Gezegend zijt Gij 
koning der wereld 
die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen 
zegen ook ons met uw licht! 
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• Morgenlied : Lied 212: 1, 2 ,3 en 4   
Laten wij zingend deze dag beginnen 

 
Organist speelt de melodie; woorden op de beamer, mee neuriën kan 
 
1 Laten wij zingend deze dag beginnen!  
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,  
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.  
Zing Halleluja!  
 
2 Hij die het leven / aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja!  
 
3 Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen, 
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja!  
 
4 Bron van het goede, / die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag,  
zo lang wij leven, ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja!  

 
 
• Psalmgebed : Psalm 100 in beurtspraak gesproken 

 
voorganger 

1  Juich de HEER toe, heel de aarde, 
2. dien de HEER met vreugde, 
kom tot hem met jubelzang. 
 
allen: 
3. Erken het: de HEER is God, 
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, 
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 
 
voorganger 
4. Kom zijn poorten binnen met een loflied, 
hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 
breng hem hulde, prijs zijn naam: 
 
 



8 

 

allen: 
5. de HEER is goed, 
zijn liefde duurt eeuwig, 
zijn trouw van geslacht op geslacht. 
 
 
• Orgelspel bij psalm 100 

 

• Bijbellezing - JOB 1 : 1 - 5 gelezen door Anna Ykema 

1. In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en 
onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad. 2. Job had zeven 
zonen en drie dochters. 3. Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drie-
duizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een 
groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het Oos-
ten. 4. Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder 
in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie zusters uit om bij hen te komen 
eten en drinken. 5. Nadat elk van zijn zonen zo’n feest had gegeven, liet Job 
hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan ’s ochtends vroeg 
op om voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf: Mis-
schien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job 
deed dit telkens weer. 

 
• Uitleg 

 
• Orgelspel  

      

 
 

 

 

 

 

• Stilte 

 

• Gebeden, Voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader 
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Slotlied: lied 939  Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 

Organist speelt de melodie; woorden op de beamer, mee neuriën kan 

 
1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
2 U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht,  
komen wij vrij voor God te staan. 
 
3 Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Zegen 

 
• Samenzang (Video) 

U geeft rust (door alles heen) 

 

U geeft rust 
In mijn ziel 
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel 

De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 
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Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
ook als de twijfel groter lijkt.                                  
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust.Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.                    
U geeft rust in mijn ziel.   

 
Ga met God, en hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
In zijn liefde je bewaren. 
In de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten.  
In Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
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Nieuws uit de gemeente 

 
Houd moed - Heb lief  

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je 
altijd volhouden. Het is de   liefde die ons moed geeft. 

 
 
 
 
 
 
Doet u mee? 
Zoals u weet is het al een aantal maanden geleden dat u het voordrachts 
briefje voor nieuwe ambtsdragers hebt ingeleverd. Er zijn al een aantal ge-
meenteleden benaderd maar nog niet allemaal die zijn voorgedragen. Geluk-
kig zijn de kerkrentmeesters weer compleet. Dat is verheugend nieuws.  
Voor de ouderlingen is er tot nu toe 1 gemeentelid die voor 50 % ouderling wil 
zijn en zij zoekt een duo partner. Maar er zijn nog meer vacatures zowel voor 
ouderling als voor diaken.  U wordt binnenkort benaderd of u kunt zichzelf 
aanmelden. Samen moeten we het doen en hoe meer handen hoe lichter het 
werk.  

 
 
Zieken 
Opgenomen in het ziekenhuis is de heer Michiel Hiemstra, Jan Baron van 
Echtenstrjitte 19, 8855 CM Sexbierum 
De heer Henk Houtsma, Alde Buorren 15, 8855 HR Sexbierum is weer thuis. .  
Wij wensen alle zieken thuis of in het ziekenhuis veel sterkte en Gods zegen..  
 
Bloemengroet, 
De bloemen zijn afgelopen weekend met een hartelijke groet gegaan naar: 
Mevrouw  Houkje Frietema - Nauta, Buorfinneleane 6, 8855 HD Sexbierum 
Mevrouw Maaike v/d Land-Smidts, Stasjonswei 8, 8855 HL Sexbierum  
Familie Hendrik en Fokje Teerling, Laene 7A, 8856 XH Pietersbierum 
 
De hartelijke groeten van de kerkenraad. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fid%3D1053137911412558%26story_fbid%3D2916888278370836&psig=AOvVaw1X8PUzWs08lN57qsLuDMYx&ust=1589999685243000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD66MXIwOkCFQAAAAAdAAAAA
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Pinkster-Puzzeltocht 
 
 
 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die deel heeft genomen aan 
de Pinkster-Puzzeltocht. 

Het waren prima omstandigheden om een wandeling te maken en daarnaast 
op zoek te gaan naar de 13 letters. 

 
En hebben jullie alle letters gevonden en hier een zin van kunnen maken? 

De oplossing was “TONGEN VAN VUUR”. 
De apostelen ontvingen de Heilige Geest in de vorm van tongen van vuur bo-
ven hun hoofd. 
 
Daarom kun iedere deelnemer op het einde van de route ook een waxinelicht-
je meenemen als symbool van  het heilige vuur.   
 
Groeten van het team Pinkster-Puzzeltocht  
 
  

 
 
 
 
 


