
 
 

           
ZONDAGSBRIEF 
 Jaargang 6, nummer 8, zondag 7 november 2021  

                                                                                    
Allen van harte welkom, ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn. 

Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

10:00 uur           Sixtuskerk - Zin Op Zondag -                    - Thema: Lichtbrengers -  
Voorganger:   Pastor Martha Kroes  
Ouderlingen:   Pietstje van der Zee, Dirk Jan Volbeda 
Diaken:    Lammijna Hanenburg 
ZoZ commissie:  Joke de Vries, Olga Schuiling     
Medewerking van:  Band United 
Koster:    Annemieke Teertstra 
Beamteam:   Douwina Duin, Philippus Bakker 
 

In deze dienst mogen we speciaal mensen met een beperking (uit de regio) welkom heten. We laten ons bij de 
invulling van de dienst graag leiden door de ervaring en zintuigen van deze bijzondere groep gasten. 

Er is geen kindernevendienst en geen jongerennevendienst.  

Kinderen en jongeren zijn hartelijk welkom in deze laagdrempelige dienst. Tijdens de 'preek / bezinning' kunnen de 
kleinsten kleuren/tekenen aan een tafel in de kerk. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

LITURGIE 

Muziek voor de dienst door band United - Goedemorgen, welkom allemaal 
Stilte - consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Beginlied 218: 1, 2 3, 5 - Dank U voor deze nieuwe morgen 
Openingswoorden 
Gebed om Gods nabijheid 
Muziek door band United - Zoekend naar licht, hier in het donker 
Kijken en luisteren naar bijbelverhaal: De schepping (van de Zandtovenaar) 
Zingen lied 303: 1, 2, 3 - Zonne en maan 
Het licht van Sint Martinus gespeel en uitgelegd 
Muziek - Licht - Make Some Noise Kids 
Gedicht - Zo waardevol - Coby Poelman-Duisterwinkel 
Muziek door band United - Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Zingen Geloofsbelijdenis - op melodie van Glory, Glory, Halleluja 
Gebeden 
Zingen - Tuskentiden 229 - God fan fier en hein ús Heit - een Fries ‘Onze Vader’ 
Collecten 
1e Kerk in Actie - Guatermala 

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

NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 
Slotlied 423: 1, 2, 3 - Nu wij uiteengaan 
Zegen - Amen  
Muziek door band United 
 
 
 
 
 
            



Oproep 

Voor de Lichtjesdag op zaterdag 20 november a.s. hebben we glazen jam- of 
groentepotjes nodig om daar waxinelichtjes in te doen. Wilt u ons daarbij helpen?  
U kunt de potjes volgende week zondag meenemen naar de kerk of ze bij  
Loziena en Philippus Bakker, Tsjerk Hiddesstrjitte 21, onder de carport zetten.  

Alvast bedankt! 
 

 
 
Toelichting collecte: Kerk in Actie Zending - Guatemala 
Sterke en weerbare vrouwen 
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum 
voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden 
in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze 
juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld. 

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk. Of maak uw gift over op NL89 ABNA 0457 457 457, 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. sterke vrouwen Guatemala (Z9109213). 

 
 
Vanmiddag om 15:00 uur is er een Cantatedienst in de Sixtuskerk. Voorganger is ds. Evert Jan Hefting.  

In deze dienst wordt de cantate “Mache dich, mein Geist, bereit”, BWV 115 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd 
door het Cantate Collectief. Dit is een professioneel ensemble, bestaande uit koor, solisten en instrumentalisten. 
Rond deze cantate wordt een kerkdienst gehouden, zoals die ook gebruikelijk was in Bach zijn tijd in de Thomaskirche 
van Leipzig, waar Johann Sebastian Bach cantor was. 

De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden. 
 
 
Mededelingen: Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november j.l zijn er nieuwe  
maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. 
Dit betekent dat per zaterdag 6 november het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsing  
in de kerk en in de Terskflier bij bijeenkomsten dringend wordt geadviseerd.  
En het houden van 1,5 meter afstand te bewaren. 
 
 
   
  Woensdag 10 november 19:45 uur Lezing over Dietrich Bonhoeffer  Terskflier 
        Door ds. Teunard van de Linden uit Harlingen 

        Inloop vanaf 19:30 uur met koffie/thee 
        Er is een collecte voor de onkosten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 
 


