
 

              
 ZONDAGSBRIEF 

Jaargang 6, nummer 41, zondag 26 juni 2022 
                                                                                     

LITURGIE
    
Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 885: 1, 2 - Groot is uw trouw, o Heer 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Aanvangslied 286: 1, 2, 3 - Waar de mensen dwalen in het donker 
Votum en groet 
Klein gloria 
Gedicht 
Zingen: Lied 287: 1, 2, 5 - Rond het licht dat leven doet 
Gebed om ontferming en inspiratie 
Zingen: Lied 1009: 1, 2, 3 (Frysk) - O Hear kom mei jo frede 
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: Job 1: 13-22 
Zingen: Lied 904: 1, 3, 5 - Beveel gerust uw wegen 
Schriftlezing: Job 2: 8-13 en 19: 25-26 
Zingen: Lied 910: 1, 2, 4 - Soms groet een licht van vreugde 
Uitleg/Prediking 
Orgelmuziekintermezzo 
Zingen: Lied 653: 1, 4, 7 - U kennen, uit en tot U leven 
Dienst der gebeden met gezongen Onze Vader - lied 371 
Collecten  
1e                   Vakantietas 

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 415: 1, 2, 3 (Frysk) - Nim ús yn jo hoede 
Zegen  
Amen 
Orgelspel 
 

 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
9:30 uur    Sixtuskerk     
Voorganger:   Ds. J.L. de Haan, Sint Annaparochie 
Ouderlingen:   Jan Bruinsma, Anna Ykema 
Diaken:    Ane/Klarinda de Witte 
Aansteken kaars:  Ferre Volbeda 
Lector:    Sietske van der Ploeg 
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jappie en Maaike Plat 
 
• Er is kindernevendienst. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting collecte: Vakantietas  
 

Zomerpret voor kwetsbare kinderen  
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat is een groot probleem. Met de actie ‘Vakantietas’ van 
Kerk in Actie kun je met je gemeente kinderen in armoede in je eigen omgeving verrassen met een rugzak vol 
verrassingen voor de zomervakantie. Ook de Oekraïense kinderen in Nederland zijn de komende zomerperiode vrij van 
school. Help je mee, zodat het geen saaie zomer voor hen wordt?  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte Vakantietas’.  
 
  
Bloemengroet:  
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet mevrouw Bettie Post-Wietsma, Liauckamaleane 3 Pb gegaan. 
En er zijn attenties gebracht bij Autger Zijlstra, Pastorijbuorren 24 en Germ Wielinga, Terp 17. 
 
 
Volgende week zondag 3 juli is er een doopdienst, waarin Mare, dochter van Durk en Martje Wolbers gedoopt wordt. 
In deze dienst zullen een aantal leden van de Chr. muziekvereniging ‘De Bazuin’ uit Tzummarum spelen en de 
gemeentezang begeleiden. Dat maakt de dienst extra feestelijk.  
 

Deze dienst is ook de eerste van de diensten, die we deze zomermaanden samen met de gemeente van Oosterbierum-
Wijnaldum zullen vieren. Beurtelings ‘kerken’ we bij elkaar. We heten onze ‘gasten’ van harte welkom.  
Na iedere dienst drinken we ook samen koffie.  
 
 

Maandag  27 juni   20:00 uur  Kerkenraad Terskflier 

Zaterdag 2 juli t/m 10 september  13:30 - 16:30 uur  Tsjerkepaad   Sixtuskerk  

In de zomerperiode staat ook de deur van de Sixtuskerk open voor voorbijgangers en 
belangstellenden. 
Naast het interieur van de kerk is er een expostitie van Harry Wever.  
Zie voor meer informatie op de website. 

 
 

• De zondagsbrief verschijnt niet in de zomerperiode van zondag 10 juli tot en met zondag 28 augustus.  

 


