
 

              
 ZONDAGSBRIEF 

Jaargang 6, nummer 39, zondag 5 juni 2022 
                                                                                     

LITURGIE
    
Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 672: 1, 3, 7 - Kom laat ons deze dag 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Psalm 33: 1, 8 - Kom nu met zang en roer de snaren 
Bemoediging en Groet 
Gebed 
Zingen: Lied 303 - Zonne en maan 
Inleiding op het thema 
Talen quiz 
Lezing: Genesis 11: 1-9 (Frysk) 
Zingen: Lied 683: 1, 3, 4 - ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest 
Verhaal van Pinksteren 
Zingen: Evangelische Liedbundel 147: 1, 3 - Heer ik hoor van rijke zegen 
Verkondiging 
Lied - Ken je mij - Trijntje Oosterhuis (versie The Passion Hemelvaart) 
Gebeden - Stil gebed - Onze Vader 
Lied - Heer Uw licht en Uw liefde schijnen - Opwekking 334 
Collecten  
1e                   Kerk in Actie Pinksterzending - Zuid-Afrika 

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e Kerkrentmeesters 

NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
Zingen: Slotlied 675 - Geest van hierboven 
Zending en Zegen  
Amen 
Orgelspel 
 

 
 
 
 
 
 
            
 
  

 Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
10:00 uur    Sixtuskerk - Zin-op-Zondag      
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Pietsje van der Zee, Liza Zijlstra 
Diaken:    Marten Kuiken 
Hulpdiaken:   Empkje Bruinsma 
ZoZ-commissie:  Joke de Vries, Olga Schuiling   
Organist:   Eisje Wissmann 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Jan Willem Glastra van Loon, Djurretta Goodijk 
 
• Voor de dienst is er koffiedrinken. 
  

Thema: Versta je me? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                         De kerkenraad wenst je fijne Pinksterdagen 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting collecte: Kerk in Actie Pinksterzending - Zuid-Afrika  
 

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika  
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het 
ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te 
doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop. 
De inwoners lezen eerst samen Bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te 
komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. 
En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden 
verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg Vader 
Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun 
oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in 
elkaar zetten.  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te 
Utrecht, onder vermelding van ‘Bijbels boeren Zuid-Afrika’.  
 
  
Bloemengroet:  
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet familie Herman Geert en Pytrik Visser, Tsjerk Hiddesstrjitte 18 
gegaan in verband met de geboorte van hun zoontje Herre. 
 
 
Volgende week zondag 12 juni is er een openluchtdienst op het schoolplein ‘De Skeakel’.  
De openluchtdienst van de ZWO-commissie wordt gecombineerd met de Kerk-School-Gezinsdienst. 
Thema: De wereld is van iedereen. 
Collecte: In Leeuwarden is een opvang voor mensen uit Oekraïne, daar verblijven ook kinderen die naar school gaan.  
Zij zouden graag wat muziekinstrumenten willen aanschaffen. Ook is er de wens om een trampoline aan te schaffen. 
 
De dienst begint om 10:00 uur en er wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf je eigen stoel of kleedje mee te nemen.  
 

Ook vragen we om iets lekkers 🍰 🍩🍪te maken en dit mee te nemen voor op de koffietafel. 
Na afloop drinken we samen koffie, thee ☕en limonade 🥤en eigengemaakte cake of koek.  
Wellicht handig om zelf je koffiebeker, bordje en bestek 🍽 mee te nemen. Dit voorkomt een hoop afval. 
 

Ook is de nieuw verbouwde school te bezichtigen.  

Iedereen is welkom! 
 
 
Zondag 19 juni vieren we samen het Heilig Avondmaal.  
 
 

Dinsdag    7 juni  22:00 uur inleveren kopij Bân & Bining     (periode 17 juni tot 15 juli) 
 

Maandag 13 juni  19:30 uur Pastoraat   Terskflier 
    20:00 uur Diaconie   Terskflier 
Vrijdag  17 juni  20:00 uur Orgelconcert   Sixtuskerk 

        Véronique van den Engh 
         

        Toegangsprijs: € 10,00 p.p. 
         

Dit concert wordt georganiseerd door  
de Stichting Behoud Kerkorgel Sixtuskerk Sexbierum 

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

 

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 
 


