ZONDAGSBRIEF
Jaargang 6, nummer 9, zondag 14 november 2021
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:
Ouderlingen:
Diaken:
Lector:
Organist:
Koster:
Beamteam:

Mevr. S. Aardema, Menaldum
Loziena Bakker, Liza Zijlstra
Marten Kuiken
Rennie Zijlstra
Eisje Wissmann
Sipko Vlietstra
Jan Willem Glastra van Loon, Djurretta Goodijk

Thema: “Geven wat je hebt uit dankbaarheid”

o De kindernevendienst start in de kerk. Op enig moment gaan de kinderen er tijdens de dienst uit en mogen de
ouders aan het eind van de dienst bij zaal C van de Terskflier ophalen.
LITURGIE
Orgelspel
Lied voor de dienst 280: 1, 4 7
Stilte - consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Aanvangslied 146c: 1, 2
Stil gebed - Onze hulp - Groet
Klein Gloria
Inleiding op het thema van de dienst
Kyriegebed
Glorialied 286: 1, 3
Aandacht voor de kinderen:
- Gesprek
- Gebed
- Lantaarn
-De kinderen gaan naar de kindernevendienst en we zingen ELB 262
Eerste Schriftlezing: Exodus 30: 11-16
Lied 139: 1, 14
Tweede Schriftlezing: Marcus 12: 38- 13: 2
Lied 912: 1, 2, 6
Overdenking
Lied 834
Dank- en Voorbeden - Stil Gebed -Onze Vader
Collecten
1e
Diaconie
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 799: 1, 5
Zending en Zegen
Direct (dus geen gezongen Amen) in aansluiting met de zegen zingen we lied 425 als Zegenlied

Bloemengroet:
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar dhr. Vincent de Kok, Frjentsjerterdyk 11,
mevr. Janke de Groot-van der Meer, Bjirmenstate 2 en dhr. Johannes de Groot,
Verzorgingshuis September Witmarsum, Arumerweg 53, 8748 AB Witmarsum gegaan.
Mededelingen: Volgende week zondag 21 november is er geen kindernevendienst.
Er is wel voor de kleinste kinderen oppas in de Terskflier.

Maandag
Dinsdag
Donderdag

15 november 19:00 uur
16 november 9:30 uur
18 november 9:45 uur

Moderamen
Rondom het Woord
Koffieochtend

Terskflier
Terksflier
Terskflier

Vrijdag

19 november 20:00 uur

Concert orgel en dwarsfluit

Sixtuskerk

Gerrit de Vries (orgel) en Conny Roelofsen (dwarsfluit)
geven een concert.
Prachtige muziek voor orgel solo en voor orgel en fluit.
De toegang is gratis.
Na afloop wordt er een wijntje of een glaasje fris in de
voorkerk geschonken.

Gelegenheid om dierbaren te gedenken
Zaterdag 20 november is het ‘Lichtjesdag’ in de Sixtuskerk.
Tussen 15:30 en 17:00 uur is er gelegenheid om een lichtje aan te steken ter herinnering
aan geliefden, die we zijn verloren.
In de kerk is er ruimte voor bezinning. We vragen u in de kerk een mondkapje te dragen
en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Zoek rustig een plek en gedenk onder
de klanken van zachte muziek en beelden uw geliefde(n).
Dominee Evert Jan Hefting en leden van het pastoraat zijn aanwezig.
Dat u zich welkom mag voelen.

Zondag 21 november is het ‘Laatste zondag kerkelijk jaar’ in de Sixtuskerk
Aanvang 9:30 uur. Voorganger Ds. Evert Jan Hefting. Medewerking van de Sixtuscantorij.
In de gedachtenisdienst zal er geen gelegenheid zijn om een lichtje aan te steken, dit
heeft te maken met de coronaregels.
Wel wordt er tijdens deze dienst aandacht besteed aan deze lichtjes.
De dienst is alleen toegankelijk voor familieleden van gemeenteleden die in het
afgelopen jaar zijn overleden. Dit heeft te maken met het aantal bezoekers in de kerk,
welke zijn toegestaan met het oog op de geldende coronaregels.
Desgewenst kunnen gemeenteleden en overige belangstellenden deze dienst volgen via
www.kerkdienstgemist.nl.

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
De dienst op 21 november is alleen toegankelijk voor familieleden van gemeenteleden

