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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. F.F. Omta, Nieuwe-Niedorp 
Ouderlingen:   Wiebe Goodijk, Jan Bruinsma 
Diaken:    Marten Kuiken 
Lector:    Wiebren Zijlstra 
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Auke Swart  
Beamteam:   Liza Zijlstra, Joop Drost 
Collecte:                 College van Diakenen en Kerkrentmeesters 
 
 
Bloemengroet: De bloemen van vorige week zondag 14 juni zijn naar dhr. Eelke Goodijk, Frjentsjerterein 21 en  
dhr. Sjoerd de Vries, Bjirmenstate 42 gegaan. 

Zieken: Na een verblijf in het ziekenhuis is de heer Michiel Hiemstra, Jan Baron van Echtenstrjitte 19, weer 
thuisgekomen.  

Informatie over de komende kerkdiensten: 
Om toch aan de RIVM-regels te kunnen voldoen, zult u zich aan moeten melden wanneer u bij deze diensten 
aanwezig wilt zijn. 
 
Voor de kerkdienst volgende week zondag 28 juni worden de gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam 
begint met L t/m Z van het alfabet. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u zich vrijdag 26 juni aanmelden bij Pietsje van der Zee, tel. 0517-393584. 
Dit kan van 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. 
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. 
 
Vanaf zondag 5 juli kunnen maximaal 100 mensen de kerkdiensten in de Sixtuskerk live meemaken. Ook dan geldt 
dat u zich vooraf moet aanmelden om een kerkdienst bij te willen wonen. 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. 
 
Indien u de kerkdienst niet kunt bijwonen, bestaat de mogelijkheid deze rechtstreeks of later te bekijken via: 
www.kerkdienstgemist.nl  
 
 
 
Wilt u nog enige informatie of hebt u vragen over kerkdienstgemist.nl, dan kunt u contact opnemen met  
Jouke Kloosterman, tel. 06 - 16043086 of via mail beamteam@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 
 
 
 



 
 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIJ STELDE HUN EEN WET DIE NOOIT ZAL VERGAAN (PS.148,6B)   
 
Vooraf: Orgelspel 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied: Nederland Zingt ‘Zoekend naar licht’ 
(dit is een mooie, vlotte versie van Lied 1005 : 1, 2, 4, 5) 
Groet en Bemoediging 
Lied 117 D ‘Laudate omnes Gentes’ (3x) met orgelbegeleiding 
Gebed aan het begin 
Lied Nederland Zingt: ‘In de Heer vind ik heel mijn sterke’ 
De Tien Woorden - uitleg voor de kinderen 
(Het lied is tevens de uitnodiging aan de kinderen thuis, om een teken of 
tekening van Vrede te maken.) 
Antwoordlied 398  
Bijbellezing door lector: Psalm 148 
Orgelspel 
Preek/ Overdenking 
Over de kern der wet: 
“Het voornaamste [gebod] is: Luister Israël! De Heer, onze God, is de enige 
Heer; heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 
met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste 
is dit: Heb uw naast lief als u zelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan 
deze” (Marcus 12, 29-31)  

Muzikaal intermezzo 
Lied 780 : 1, 2, 3, 4, 5 
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader 
Collecte bij de uitgang 
Slotlied: Psalm 150 : 1, 2 
Zending en zegen 
Amen 
 
 
  
 


