ZONDAGSBRIEF
Jaargang 6, nummer 10, zondag 21 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:
Medewerking van:
Koster:
Beamteam:

Ds. Evert Jan Hefting
Pietsje van der Zee, Tjerk-Jaap Terpstra
Feike Jan de Vries
Tineke Volbeda
Gerrit de Vries
De Sixtuscantorij
Annemieke Teertstra
Douwina Duin, Joop Drost
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- Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar -

Er is geen kindernevendienst.
Voor de kleinste kinderen is er oppas in de Terskflier.

Uitleg bij het liturgisch bloemstuk
De golvende tak van het bloemstuk geeft ons leven aan,
Hoge bergen en de diepe dalen.
Hoge bergen van mooie herinneringen
waaraan we terugdenken met een glimlach op ons gezicht.
Diepe dalen van verdriet om de geliefde die we moesten afstaan aan de dood.
Dat diepe dal waaruit je weer omhoog moeten komen het licht weer tegemoet,
het lijkt soms een onmogelijke taak.
Maar weet dat God naast je loopt en je bij de hand pakt.
Het groen in het bloemstuk geeft dan ook Gods trouw aan ons aan.
En oranje/rood beeldt het diepe dal uit, de hevigheid van ziekte en verdriet.
Het geel is het licht waarin onze geliefden mogen wonen bij God,
maar ook het licht waarin wij verder mogen leven.
Zoveel gedachten
Zoveel woorden.
Is alles uitgesproken
Nu de aardse tent wordt afgebroken?
Zoveel emoties,
Zoveel tranen
Loslaten doet pijn.
We willen nog “even”hier zijn.
Een kruis,
een doornenkroon.
Komen in onze gedachten.
Het bloemstuk is gemaakt door Afke Tolsma
Uitleg en foto’s zijn te vinden op onze website www.pknsexbierumpietersbierum.nl
Toelichting collecte - Pastoraat
Omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is
een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale
taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerkruimte biedt aan alle wijk- of
dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof,
hoop en liefde ten voeten uit.

LITURGIE
Orgelspel
Lied voor de dienst 283 in wisselzang gemeente en cantorij
Cantorij: 1, 3 Allen 2, 4, 5
Stilte - consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Aanvangslied 139: 1, 2 (allen gaan staan)
Bemoediging en Groet
Allen gaan zitten
Kyriegebed
Glorialied 413: 1, 2, 3
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Jesaja 49: 14 - 20
Lied 864: 1, 3
Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 8
Lied 513
Verkondiging
Cantorij: The Eternal God van C. Collignon (1725 – 1785)
naar psalm 23: De Heer is mijn Herder (met descant van Gerrit de Vries)
Lied 753
Cantorij: 1, 4
Allen: 2, 3, 5, 6
Dienst van het gedenken
Inleiding
Lied - “Onze namen” staan geschreven - 1, 2 (Melodie: Wat de toekomst brengen moge)
Wij noemen de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven.
De diaken van dienst steekt de kaars voor hen aan.
We steken een kaars aan voor onze dorpsgenoten die het afgelopen jaar zijn overleden.
We steken een kaars aan voor de mensen, die naamloos stierven in onze wereld.
We zijn stil in herinnering
Cantorij: Slotkoraal Johannes Passion van Joh. Seb. Bach: Ach Herr lasz dein lieb’ Engelein:
Dank- en voorbeden - Stil Gebed -Onze Vader
Collecten
1e
Diaconie
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2e
Pastoraat
NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Slotlied 727: 1, 2, 6, 8, 10
Zegen

Lied - “Onze namen” staan geschreven - 1, 2
1. Onze namen staan geschreven, in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven, in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent, zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte: een volkomen nieuw bestaan.
2. Laat ons in de stilte groeien, totdat op de jongste dag
onze namen open bloeien op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen, dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen, aangezicht tot aangezicht.
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Slotkoraal Johannes Passion van Joh. Seb. Bach:
Ach Herr lasz dein lieb’ Engelein:
Ach Heer, laat Uw lieve engeltjes
aan het eind mijn ziel
naar Abrahams schoot brengen!
Laat mijn lichaam in zijn slaapkamertje
heel zacht, zonder kwellingen en pijn
rusten tot aan de jongste dag!
Wek mij dan op uit de dood,
opdat mijn ogen U mogen zien
in alle vreugde, o Zoon van God,
mijn Heiland en genadetroon!
Heer Jezus Christus, verhoor mij
ik zal U eeuwig prijzen!

Contact
Helaas kunnen we i.v.m. de coronabesmettingen na de dienst geen handen schudden, een praatje maken of
koffiedrinken. Wilt u n.a.v. de dienst reageren, dan kan dat per mail ejhefting@gmail.com of vanaf maandag
telefonisch 0517 - 785489
ds. Evert Jan Hefting
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Bloemengroet:
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar het echtpaar Henk en Nel van der Velden-de Vries,
Molepaed 35 gegaan.
Dhr. Henk van der Velden verblijft op dit moment in Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD
Leeuwarden, Afdeling 1.

Maandag

22 november 20:00 uur

Kerkenraad

Terskflier

Volgende week zondag 28 november is het eerste Adventszondag en hopen we het Heilig Avondmaal (zittend)
te vieren in de kerk of thuis.
Bij binnenkomst van de kerk, ontvangt u een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap.
Ook start de kindernevendienst deze zondag met het kerstproject.

Adventskalender - In een ander licht
Vanaf 28 november tot en met 24 december staat er een online adventskalender op onze website.
In de kalender is bij elke dag een korte overdenking, gebeden en liederen te vinden.

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

