ZONDAGSBRIEF
Jaargang 6, nummer 30, zondag 10 april 2022
6e zondag van de veertigdagentijd
Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9:30 uur

Sixtuskerk - Palmzondag

Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Aansteken kaars:
Lector:
Organist:
Koster:
Beamteam:

Ds. Evert Jan Hefting
Loziena Bakker, Pietsje van der Zee
Tiede Swart
Judith Plat
Ane/Nely Jukema
Eisje Wissmann
Henk Smits
Jappie en Maaike Plat

•

Er is kindernevendienst.

LITURGIE
Orgelspel
Zingen: Lied voor de dienst 550 - Verheug u, gij dochter van Sion
Stilte - Consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Zingen: Openingslied Psalm 118; 1, 7 - Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Bemoediging en Groet
Kyriegebed
Zingen: Lied 556: 1, 5 - Alles wat over ons geschreven is
Kinderblokje
40dagenproject: Ben je klaar voor het feest?
Projectlied 6e couplet
Kinderen gaan naar de kindernevendienst (consistorie)
Gebed om het licht van Gods Geest
Lezing Oude Testament: Jesaja 50: 4-7
Zingen: Lied 586 - Zie de mens die in zijn lijden
Evangelielezing: Johannes 12: 12-19
Youtube: Intocht in Jeruzalem
Verkondiging
Youtube: Hosanna, hosanna, de Koning komt - Nederland Zingt
Zingen: Lied 340b: Geloofsbelijdenis
Gebeden
Collecten
1e
Diaconie
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2e
JOP (Jong Protestant)
NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Zingen: Slotlied 552: 1, 3 - Dit is een dag van zingen
Zegen
Amen

Een slinger van verhalen
projectlied Veertigdagentijd 2022
Kind op Zondag
Elke zondag:
Een slinger van verhalen gaat
als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.
Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest
ontdekt: dat feest is hier!
6. Laat horen dat je vrolijk bent,
de koning komt eraan.
Hosanna! Maak zijn naam bekend
en laat Hem binnengaan.
Refrein

Toelichting collecte JOP (Jong Protestant)
PaasChallenge: inleven in het paasverhaal
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen.
Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke
keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.
Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd
Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op rekening: NL52 ABNA 0414 141 415, ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk,
onder vermelding van ‘Collecte Jong Protestant Palmpasen’.
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar een dorpsgenoot in Sexbierum gegaan.
Vastenactie 2022 - Alles komt goed?!
Opdracht week 6: Steek iedere dag een kaarsje aan voor een bekende, die overleden is of voor mensen die wereldwijd zijn
omgekomen of omkomen door honger, rampen of geweld.
Op Paaszondag 17 april kun je in de kerkdienst de spaardoosjes voor het Jongerencentrum Manara in Beiroet inleveren.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn in de dienst te komen, dan kun je de spaardoosjes inleveren bij diaken Tiede Swart,
Van Haersoltestrjitte 45. Dat kan op maandag 18, dinsdag 19, en woensdag 20 april tussen 19 en 20 uur.
Je kunt ook even bellen 06-1203596.
Heilig Avondmaal - Witte Donderdag 14 april
Mocht je niet in de gelegenheid zijn die avond de dienst bij te wonen, maar wil je het Avondmaal wel graag thuis met ons
meevieren, neem dan op donderdag 14 april tussen 11 en 12 uur contact op met Lammijna Hanenburg, tel. 06-13269309.
Zij zorgt dan dat je brood en wijn thuiskrijgt.
• Voor de kerkdiensten in de Stille Week voor Pasen (donderdag tot en met zaterdag) komt er een extra uitgave van de
Zondagsbrief, waar de liturgieën op staan.
Maandag
Dinsdag
Zondag

11 april
12 april
17 april

19.00 uur
9.30 uur
8.30 uur

Moderamen
Rondom het Woord
Paasontbijt

Terskflier
Terskflier
Terskflier

Opgave via siccoenpien@gmail.com of via een briefje in de brievenbus bij
Marieke Alkema, Van Haersoltestrjitte 25
Woensdag

20 april

19.30 uur

Voorjaarsgemeenteavond

Terskflier

De boekjes met de cijfers liggen op zondag 10 april en 17 april in de voorkerk.
Je kunt deze boekjes ook aanvragen via
boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl

Uitnodiging Vrijwilligersmiddag zaterdag 14 mei in dorpshuis It Waed, van 16.oo uur tot ca. 20.00 uur
Voor wie (vrijwilliger) niet een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen,
dan nodigen wij via deze weg graag uit voor deze gezellige middag. (zie informatie in B&B)
Opgave voor dinsdag 18 april a.s.

LITURGIE - Midweekgebed - woensdag 13 april - 19:00 uur
Thema: Sporen naar de toekomst - hemel op aarde
Voorganger: Martha Kroes
Organist: Gerrit de Vries
Stilte
Aansteken van de kaars
Orgelspel: O Lamm Gottes, unschuldig – Max Reger (1873-1916)
Bemoediging en drempelgebed:
V:
Onze hulp is in de naam van de Heer
G:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:
Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
G:
en laat ons weer in vrede leven. Amen.
Zingen: Lied 756: 1, 2, 4, 8 - Laat komen, Heer uw rijk
Korte inleiding op de lezing: uit het tijdschrift Petrus
Lezing van de schrift: Openbaring 21: 1 - 7
Moment van stilte

Orgelspel: Improvisatie over lied 756
Gebeden en stilte:
voorbeden
elke gebedsintentie wordt door de voorganger besloten met:
…… zo bidden wij ……..,
waarop wij allen zingend bidden:
Heer, onze Heer,
wij bidden U, verhoor ons.
Stilte / Stil gebed
Onze Vader, gezamenlijk gebeden
Zingen: Lied 90a – Wie in de schaduw Gods mag wonen
Zegenbede:
V:
Moge de Heer ons zegenen en behoeden
G:
Amen

