
 

              
 ZONDAGSBRIEF 

Jaargang 6, nummer 38, zondag 29 mei 2022 
                                                                                     

LITURGIE                                      

Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 207 - De trouw en goedheid van de Heer 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Aanvangslied Psalm 27: 1, 4 - Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here 
Bemoediging en Groet 
Kyriegebed 
Zingen: Glorialied 304 - Zing van de Vader die in den beginne 
Kindermoment 
Lied Onder boven voor en achter 
Gesprek met de kinderen 
Thema: Waar jij bent, zal ik zijn 
Kinderen naar de kindernevendienst  
Zingen: Verhalen die schijnen als licht op je weg: 
 zij willen vertellen wat God tot je zegt. 
 Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor. 
 De oude verhalen vertellen wij door. 
 

Lezing uit de Oude Testament: Exodus 17: 1-7 
Zingen: Lied 659: 1, 4, 5, 6 - Kondig het jubelend aan 
Evangelielezing: Johannes 14: 1-12 
Zingen: Lied 663 - Al heeft hij ons verlaten 
Uitleg 
Zingen: Lied 319: 1, 5, 6, 7 - Alles wat er staat geschreven 
Gebeden - Stil gebed - Onze Vader 
Collecten  
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 

Zingen: Slotlied 655 - Zing voor de Heer een nieuw gezang 
Zegen  
Amen 
Orgelspel 
 

 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
9:30 uur    Sixtuskerk   
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Loziena Bakker, Pietsje van der Zee 
Diaken:    Tiede Swart 
Aansteken kaars:  Jasper Brunia 
Lector:    Pietsje van der Zee 
Organist:   Eisje Wissmann 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jelle Jukema, Janke Goodijk 
 
• Er is kindernevendienst. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting collecte: JOP (Jong Protestant) 
 

Diaconaat: ook voor jongeren 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse 
Kerk en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld, waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. 
De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van 
betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert 
hen ook om diaconaal actief te blijven. 
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk 
o.v.v.  collecte Jong Protestant mei. 
 
  
Bloemengroet:  
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet mevrouw Pia Watsing-Smits, Serviceflat Froonacker 84, Franeker 
gegaan. En er zijn attenties bezorgd bij Nelia Zijlstra, Pastorijbuorren 18. 
 
 
Vanavond om 19:30 uur is er een zangbijeenkomst in de Sixtuskerk 
We zingen deze avond ‘liederen op verzoek’.  
 

In de pauze is er koffie/thee en na afloop een collecte voor de onkosten.  
Kom en zing met ons mee! 
De zangbijeenkomst is ook te volgen via: kerkdienstgemist.nl 
Als je niet kunt komen, mag je ook telefonisch een lied aan één van ons doorgeven. 
 

Een groet van Bouwe Tjallingii, tel. 0517-591123 en Jan van der Meulen, tel. 0517-591748 
 
 
Mededelingen:  
De voordrachtformulieren voor nieuwe ambtsdragers kunnen tijdens de kerkdienst in de collectezak gedaan worden.  
Je mag het ook in de brievenbus bij de Terebint doen of in de brievenbus van een wijkouderling. 
Dit kan tot dinsdag 31 mei. 
 
 
Volgende week zondag 5 juni is het Pinksteren. Er is deze zondag een Zin-op-Zondagdienst. Thema: Versta je me? 
De dienst begint om 10:00 uur. Vanaf 9:30 uur is er koffiedrinken.  
Er is kindernevendienst en tienerdienst. 
 
 

Oproep Roosjesactie 2022 
Donderdag 12 mei zijn de eindexamens weer gestart. Een spannende tijd voor veel jongeren. Ook in onze 
dorpen zijn er ieder jaar eindexamenkandidaten, alleen zijn die niet altijd bij ons bekend.  
Daarom hierbij de oproep om de naam + adres van deze examenkandidaat door te geven, zodat deze bij  
de uitslag een roosje van ons mag ontvangen. 
 

Graag mailen naar jeugdpastoraat@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 
 

Vrijdag 27 t/m zondag 29 mei  18:00 uur  Clubkamp 16-  Groepsaccomondatie   
        ’25 Graden Noord’ Drouwenerveen 

Woensdag 1 juni   9:30 uur Kleasterkuier  Jorwert 

Woensdag 1 juni  18:00 uur Gezellig samen eten Terskflier 
De kookgroep staat graag weer voor je klaar om een 
lekkere maaltijd te verzorgen. 
Inloop vanaf 17:45 uur 
Opgave: tot en met maandag 30 mei bij Jikke Bosma, 
   tel. 06-19631463 
 
 

In verband met de openluchtdienst op zondag 12 juni, verschijnt er géén zondagsbrief.  
 

Mededelingen de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 


