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Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn.  
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

 
9.30 uur           Sixtuskerk 
Voorganger:   Ds. A. Terlouw, Dronryp 
Ouderlingen:   Rennie Zijlstra, Richard de Vries 
Diaken:    Rigtje Kloosterman 
Lector:    Sietske v.d. Ploeg 
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Annemieke Zijlstra  
Beamteam:   Jouke en Arjen-Jan Kloosterman 
Collecte:                 College van Diakenen en Kerkrentmeesters 
 
 
Bloemengroet: De bloemen van zondag 21 juni zijn met een hartelijke groet naar Audrey Post, Juckemaleane 5 
gegaan. 
 
Verhuisd: De heer Piet Terpstra Bjirmenstate 16, is per 18 juni verhuisd is naar Bloemkamp, Afd. Sering 28, 
Floridus Campuslaan 1 8701 AK Bolsward. 
 
Gezamenlijke kerkdiensten in de zomerperiode 
Vanaf zondag 5 juli zullen er 7 zondagen zijn waarin we samen met de PG Oosterbierum-Wijnaldum zullen kerken, 
zoals ook al gepland was voor de coronacrisis. 
In verband met de grote van de kerk en de mogelijkheid van de livestream via Kerkdienstgemist.nl is besloten 
door de beide Kerkenraden om deze diensten allemaal in de Sixtuskerk te Sexbierum te houden. 
De diensten die oorspronkelijk gepland stonden voor Oosterbierum zullen wel onder de verantwoordelijkheid 
van Oosterbierum vallen; wat inhoud dat de predikant, organist en ambtsdragers verzorgd worden door de PG 
Oosterbierum-Wijnaldum. 
 
Informatie over de komende kerkdiensten: 
Vanaf 14 juni worden er weer kerkdiensten gehouden in de Sixtuskerk, de 3 zondagen in juni waren er nog maar 
30 personen per dienst toegestaan, maar vanaf 1 juli komt hier meer ruimte in. De eis is dan niet meer een 
maximaal aantal personen, maar nog wel de 1,5 meter afstand voor personen die niet tot hetzelfde huishouden 
behoren. Een andere eis is dat ervan tevoren wordt gereserveerd. Dit kan elke vrijdagochtend tussen 9.00 - 12.00 
uur bij Pietsje van der Zee, tel. 0517-393584 of via het emailadres: kerkdienst@pknsexbierumpietersbierum.nl  
Aanmelden kan voor de eerstvolgende zondag, maar ook voor meerdere zondagen tegelijk. 
 
Voel u vooral welkom! 
 
Tijdens de kerkdiensten hebben we ons aan de protocollen te houden die zijn opgesteld door de Protestantse 
Kerk. Bij het binnengaan, zullen de dienstdoende ambtsdragers u op de hoogte brengen van de gang van zaken 
en om u te begeleiden naar uw zitplaats in de kerk. 
 
 
 
 
 
 



 
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 

 
Indien u de kerkdienst niet kunt bijwonen, bestaat de mogelijkheid deze rechtstreeks of later te bekijken via: 
www.kerkdienstgemist.nl  
 
Klokken luiden voor Hoop 
Op 1 juli zal het voorlopig de laatste keer zijn, dat de kerk op woensdagavond open is.  
Wel zullen de klokken blijven luiden, zolang de coronacrisis nog voortduurt. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags voor 18.00 uur doorgeven 
via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl 

Zondagsbrief staat (veelal vanaf zaterdag) op de website van onze gemeente: 
www.pknsexbierumpietersbierum.nl 

Liturgie 
Vooraf: Orgelspel 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Lezen: Psalm 65 uit Huub Oosterhuis 150 psalmen vrij 

Stilte nu. Voor U. 
Stilte zingen had ik U beloofd. 
Hoor dan. 

Hoor dan wie? 
Mij – wie mij? 

Die  deze mens ben 
die hier neerligt 
nietig schuld beladen 
die wil opstaan 
ander mens wil zijn 
nieuw ik. 

Stilte nu. 

Aanvangslied Psalm 65 : 1 
Groet en Bemoediging 
Gebed 
Het kort toespreken tieners 
Bijbellezing door lector: Mattheüs 14 : 22 - 23 
Lied: Psalm 130 uit het Schotse Psalter 
Overdenking 
Muzikaal intermezzo  
Nun danket alle Gott.   Johann Adrian Junghanss. (1742 – 1810) 
Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
Collecte bij de uitgang 
Slotlied: Lied 362 : 1, 2 
Zending en zegen 
Amen 
 
 
  
 


