
 

              
 ZONDAGSBRIEF 

Jaargang 6, nummer 42, zondag 3 juli 2022 
                                                                                     

LITURGIE 
 
De Bazuin speelt 
Zingen: Lied voor de dienst 216 - Dit is een morgen 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Aanvangslied Psalm 139: 1, 8 - Heer die mij ziet zoals ik ben 
Bemoediging en Groet 
Gebed 
Zingen: Lied 863: 1, 5, 6 - Nu laat ons God de Here 
Gesprek met de kinderen 
Mare wordt binnengebracht tijdens zingen van: Geroepen om te zingen 79: 1, 4 - Verbonden met vader en moeder 
Aansteken van de gedachteniskaarsen voor beppe Grietje en pake Klaas 
Zingen: Wetter makket better (melodie: Ozewiezewoze) 
Vullen van het doopvont door Jinte en Hanne samen met heit 
Presentatie van de dopeling 
Doopgebed 
Doopvragen en doopgelofte 
Bediening van de doop 
Zingen: Dank u voor deze rijke zegen (melodie: Dank U voor deze nieuwe morgen) 
Overhandiging doopkaars, doopcadeaus 
Belofte van de gemeente 
Overhandiging doopschijfje 
Gedicht door Thea Wolbers 
Mare en de kinderen gaan naar de consistorie/kindernevendienst 
Zingen: Verhalen die schijnen als licht op je weg 
Bijbellezing: Lucas 10: 1-11 
Uitleg en verkondiging 
Muzikaal intermezzo door de Bazuin 
Zingen: Lied 806 - Zo maar te gaan met een stok in je hand 
Kinderen komen terug in de kerk 
Gebeden 
 

 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
9:30 uur    Sixtuskerk -                 Doopdienst - Mare Wolbers -  
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting, Pastor Martha Kroes 
Ouderlingen:   Dirk Jan Volbeda, Matty de Jager 
Diaken:    Tiede Swart 
Hulpdiaken:   Jorn de Vries 
Lector:    Geartsje Visser 
Medewerking van:  Leden van de C.M.V. De Bazuin Tzummarum 
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Douwina Duin, Janke Goodijk 
 

• Gezamenlijke dienst met de Protestantse gemeente van Oosterbierum-Wijnaldum. 

• Na afloop is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren. 

• Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.           Er is frisdrinken voor de kinderen.  
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Collecten  
1e                   Kerk in Actie - India 

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 416 - Hear wês mei ús 
Zegen  
Amen 
 
 
 
Toelichting collecte: Kerk in Actie - India 
 

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst  
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd 
en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede, waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. 
‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen 
genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor 
stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen 
veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of 
de steenfabriek.  
De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse 
bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer 
zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite 
waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de 
achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Via deze vorm van onderwijs wil Cards in de periode 2020-2023 5 tot 15 
zogenaamde 'kinderarbeid vrije zones' tot stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap.  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van 'Kinderen India'.  
 
  
Bloemengroet:  
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet het echtpaar Kevin en Simone Ammerlaan-Hinrichs, Adelenstrjitte 10, 
dhr. Meinte Sijbesma, Buorfinneleane 36 en mevr. Loziena Bakker-Heslinga, Tsjerk Hiddesstrjitte 21 gegaan. 
 
 
Volgende week zondag 10 juli is er om 9:30 uur een gezamenlijke dienst met Oosterbierum-Wijnaldum in de Sint-Joriskerk 
te Oosterbierum. Voorganger is ds. J. van Dijken uit Hallum. 
Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
 
  Maandag 4 juli  20:00 uur Diaconie  Terskflier   

Dinsdag 5 juli 22:00 uur Inleveren kopij Bân & Bining (periode 15 juli tot 9 september) 

  Zaterdag 9 juli   9:00 uur Ophalen oudpapier door jeugdclubs 

 

• De zondagsbrief verschijnt niet in de zomerperiode van zondag 10 juli tot en met zondag 28 augustus.  

 

 

 

 

 
 


