
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 

Jaargang 4, nummer 28, zondag 5 juli 2020 
                                               
                              

                  
 

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:   Drs. J.L. Rollema, Tersoal 
Ouderlingen:   Sita Terpstra, Symon Dijkstra 
Diaken:    Anna Zijlstra 
Lector:    Rennie Zijlstra 
Organist:   Eisje Wissmann 
Koster:    Auke Swart  
Beamteam:   Jelle Jukema, Janke Goodijk 
Collecte:                 College van Diakenen en Kerkrentmeesters 
 
 

Bloemengroet: De bloemen van zondag 28 juni zijn met een hartelijke groet naar Minke Jansen-Dijkstra,  
De Tsjerke-ekers 9, Sipke Hiemstra en Meinie Reitsma, Kade 13 en Fam. Klaas en Majella Kuiken, Seedyk 1 
Pb. gegaan. 
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar dhr. Machiel Hiemstra, J.B. van 
Echtenstrjitte 19, Fam. Jaap Bierema- Lydia Norder, Van Haersoltestrjitte 23 en mevr. Janna Mulder, 
tijdelijk Noorderbreedte Revalidatie, Afdeling 7, Kamer 40, Borniastraaat 40, 8934 AD te Leeuwarden. 

 
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.  Tot en met 100 
personen hoeft u van tevoren ook niet meer te reserveren. Wanneer u binnenkomt ligt er wel een lijst waarop u gevraagd 
wordt uw naam en telefoonnummer achter te laten. 
 
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  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• De zondagsbrief zal van zondag 12 juli t/m 16 augustus niet verschijnen. 

• Elke zondag wordt er een papieren Orde van Dienst uitgedeeld bij de ingang. 
Deze wordt ook gepubliceerd op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl en bij de dienst op 
Kerkdienstgemist.nl 

 
 

Liturgie 
Orgelspel 
Beamer: Lied voor de dienst ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’ (melodie Liedboek lied 975) 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Orgel: Aanvangslied (staande) 84 : 1, 2 en 3 
Begroeting 
Voorganger:  Met vrede gegroet 
Allen:   en gezegend met licht! 

V:   Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen: 
A:   Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
V:   Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven: 
A:   Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
V:   Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen: 
A:   Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
V:   Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven: 
A:   Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Orgel: Klein Gloria 
Kyriegebed (zittend) 
Beamer: Glorialied 216 ‘Dit is een morgen muziek en beeld’ 

Inleidende woorden op de lezingen 
Orgel: Lied 326 : 1 en 2 
1e Schriftlezing: Genesis 2 : 4 t/m 3 : 7 
Orgel: Lied 326 : 3 en 4 
2e Schriftlezing: Mattheüs 11 : 25 - 30 
Orgel: Lied 326 : 5 en 6 
Verkondiging 
Beamer: Lied 841  
Dankgebed (met voorbeden, stil gebed en gesproken Onze Vader) 
Collecte bij de uitgang 
Beamer: Slotlied 978 : 1, 3 en 4 
Zending en zegen 
V: Ga heen in vrede, 
            dat wij in goede en kwade dagen 
            gedragen mogen worden 
            door de goddelijke glans die oplicht in ons leven:          
            het licht van Vertrouwen, Hoop en Liefde, 
            Waarheid, Goedheid en Schoonheid. 
A: Amen (gesproken) 
Orgelspel 
 
 
  
 


