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Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9:30 uur

Sixtuskerk

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

Ds. J. Kamerling
Dirk Jan Volbeda, Jan van der Schaaf
Lammijna Hanenburg
Ynke Petra Krijgsman
Tjerk-Jaap Terpstra
Gerrit de Vries
Sipko Vlietstra
Liza Zijlstra, Joop Drost

•

Er is kindernevendienst.

LITURGIE
Orgelspel
Zingen: Lied voor de dienst 283 - In de veelheid van geluiden
Stilte - Consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Zingen: Aanvangslied 216 - Dit is een morgen als ooit de eerste
Moment van stilte
Groet en Bemoediging
Zingen: Intochtslied 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht
Kyriegebed
Zingen: Glorialied 634 - U zij de glorie
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Verhalen die schijnen als licht op je weg:
zij willen vertellen wat God tot je zegt.
Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor.
De oude verhalen vertellen wij door.
Schriftlezing: Johannes 10: 11-16
Zingen: Lied 653: 1 - U kennen, uit en tot U leven
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 21-25
Zingen: Lied 653: 6 - Gij zijt tot herder ons gegeven
Overdenking en verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 834 - Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Gebeden
Collecten
1e
Kerk in Actie Binnenlandsdiaconaat
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 1010: 1, 3 - Geef vrede, Heer, geef vrede
Zending en Zegen
Amen
Orgelspel

Toelichting collecte: Kerk in Actie - Binnenlandsdiaconaat
Op adem komen in jeugddorp De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De
Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het
verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven.
Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als
zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en
sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in De Glind voor kwetsbare kinderen
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening:
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Glind

Bloemengroet:
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet mevrouw Aafke Dijkstra-Koelmans, Bjirmenstate 20 gegaan.

Volgende week zondag

22 mei om 14:00 uur is bij fam. Bruinsma, Hoarnestreek 46 een 4Dorpen4ing.

Thema:
Medewerking van New Sound o.l.v. Trudy Baard
Als activiteit vooraf is er de mogelijkheid om vanaf de Terskflier een mooie wandeling door de natuur te maken,
de start hiervan is 13.30 uur.
We zouden het fijn vinden als je onderweg een bloem plukt, meenemen uit eigen tuin mag natuurlijk ook.
Met deze bloemen hopen we fleurige boeketten te maken, samen maken we er een kleurig geheel van.
Minder mobiele mensen kunnen natuurlijk direct naar de Hoarnestreek gaan.
Tijdens de dienst is er een collecte voor de onkosten en een collecte voor het goede doel.
Het goede doel van dit jaar is: Leger des Heils, meer informatie volgt op een later moment.
Na de dienst is er de mogelijkheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee of limonade
met iets lekkers.
Hartelijke groeten,
Adeline, Fokke, Akke, Tjerk, Corrie, Annemieke en Olga

Maandag

16 mei

19:00 uur

Donderdag

19 mei

9:45 uur

Moderamen

Terskflier

Koffieochtend

Terskflier

(voor dit seizoen de laatste keer)
Van Harte Welkom!
Vervoer nodig?
Bel: Eisje Wissmann 0517-591571
Nely Jukema
0517-591143
Saakje Broersma

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.n

