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Jaargang 6, nummer 32, Pasen 17 april 2022
Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

10:00 uur

Sixtuskerk

Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Hulp diaken:
Lector:
Organist:
Trompetist:
Koster:
Beamteam:

Ds. Evert Jan Hefting
Anna Ykema, Olga Schuiling
Ane/Klarinda de Witte
Jasper Zijlstra
Pien Zijlstra
Gerrit de Vries, Bouwe Tjallingii
Tina Krijgsman
Henk Smits
Jouke en Sijtse Kloosterman

•

Er is kindernevendienst.

LITURGIE
Orgelspel
Zingen: Lied voor de dienst 624 (orgel en trompet) - Christus, onze Heer, verrees
Lied 630: 1, 4 - Sta op! Een morgen ongedacht
Stilte - Consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Zingen: Aanvangslied 632 - Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Bemoediging en Groet
Kyriegebed
Zingen: Glorialied 637 - O vlam van Pasen, steek ons aan
Kinderblokje
40dagenproject: Ben je klaar voor het feest?
Projectlied 7e couplet - Een leeg graf
Evangelielezing: Johannes 20: 1-18
Youtube: Oekraïnse versie van: You Say (vertaling zie onderaan)
Zingen: Lied 620: 1, 2, 3, 4, 5 - Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt
Verkondiging
Youtube: Oekraïnse versie van: Jesus paid it all (vertaling zien onderaan)
Zingen: Lied 642: 1, 4, 5, 7, 8 - Ik zag het allen, dat Hij leeft
Pastorale mededeling
Zingen: Psalm 84:1 - Hoe lieflijk hoe goed is mij, Heer
Gebeden - Stil Gebed - Onze Vader
Collecten
1e
Kerk in Actie Werelddiaconaat: Libanon
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2e
Kerkrentmeesters
NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Zingen: Slotlied 634 - U zij de glorie
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!
7. Maria ziet wat God ons geeft:
een lach op ons gezicht.
Het graf is leeg, want Jezus leeft.
God maakt de wereld licht.
Refrein

Toelichting collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - Libanon
Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet (Libanon),
zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in
Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze
krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of
airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen om leeftijdsgenoten te ontmoeten en even
onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.
Met jouw bijdrage steun je werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren.
Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder
vermelding van ’Collecte Jongeren Libanon’.
Spaardoosjes
In deze kerkdienst kun je 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.
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar dhr. Piet Ammerlaan, Frjentsjerterein 6 gegaan.
En er zijn attenties bezorgd bij Ane Bruinsma, Hoarnestreek 46 en Mark-Pieter Goodijk, Slachte 6.
Vrijwilligersmiddag
Vergeet niet je op te geven voor de vrijwilligersmiddag op zaterdag 14 mei. Dit kan nog tot dinsdag 18 april a.s.
Zie info in B&B.
Volgende week zondag 24 april zingt zanggroep New Sound in de kerkdienst.

Uitnodiging Voorjaarsgemeenteavond
woensdag 20 april om 19.30 uur in de Terskflier
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Welkom door de voorzitter
Opening
Rondje wel en wee
Mededelingen
Financieel verslag over 2021 van de kerkrentmeesters
Pauze
Financieel verslag over 2021 van de diaconie en de ZWO-commissie
Verslag van de najaarsgemeenteavond op 22 september 2021
Uitkomst enquête
Hoe nu verder?
Rondvraag
Sluiting

De boekjes met de cijfers over 2021 liggen in de voorkerk. Je kunt deze
boekjes ook aanvragen via: boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl

Donderdag
21 april
om 9:45 uur
in de Terskflier.
Van Harte Welkom!
Vervoer nodig?
Bel:
Eisje Wissmann 591571
Nely Jukema
591143
Saakje Broersma

Vertaling You Say - U zegt
Vertaling Jesus Paid it all - Jezus heeft alles betaald
Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik
Ik hoor de redder zeggen
niet genoeg ben
Uw kracht is inderdaad klein
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit goed genoeg zal zijn
Kind van zwakte kijk en bid
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt en elk
Vind in mij je al met al
dieptepunt?
Herinner mij aan wie ik ben, want ik moet het weten (ooh oh)
Jezus heeft alles betaald.
Alles
hem
heb ik te danken.
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U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
De zonde had een karmozijnrode vlek achtergelaten.
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
Hij waste het wit als sneeuw
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben
Heer, nu vind ik
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Uw kracht en uw macht alleen
Wat U van mij zegt (ik)
Kwam en veranderde de vlekken van de melaatse
ik geloof
En het smelt het hart van steen
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Het enige wat nu telt is alles wat U van me denkt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit, (ooh oh)
U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, vertelt u me dat ik van u ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat u van mij zegt (ik)
ik geloof
Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan uw voeten
U hebt elke mislukking God
En U zult elke overwinning krijgen (ooh oh)
U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat U van mij zegt (ik)
ik geloof

Jezus heeft alles betaald.
Alles aan hem heb ik te danken.
De zonde had een karmozijnrode vlek achtergelaten.
Hij waste het wit als sneeuw
En wanneer voor de troon
Ik sta in hem compleet
Jezus stierf mijn ziel om te redden
Mijn lippen zullen nog steeds herhalen
Jezus heeft alles betaald.
Alles aan hem heb ik te danken.
De zonde had een karmozijnrode vlek achtergelaten.
Hij waste het wit als sneeuw
Prijs degene die mijn schuld heeft betaald.
En hij doet leven uit de dood.
De zonde had een karmozijnrode vlek achtergelaten.
Hij waste het wit als sneeuw

