ZONDAGSBRIEF
Jaargang 6, nummer 44, zondag 11 september 2022
Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9:30 uur

Sixtuskerk -

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

Ds. Evert Jan Hefting
Loziena Bakker, Jan van der Schaaf
Ane/Klarinda de Witte
Alie Weewer
Eisje Wissmann
Sipko Vlietstra
Jelle Jukema, Janke Goodijk

•

Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken.

LITURGIE
Zingen: Lied voor de dienst 221: 1, 2 - Zo vriendelijk en veilig als het licht
Stilte - Consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Zingen: Aanvangslied Psalm 139: 1, 2 - Heer die mij ziet zoals ik ben
Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm 139: 5
Kyriegebed
Zingen: Glorialied 304 - Zing van de Vader
Gebed om de Heilige Geest
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 32: 7-14
Zingen: Lied 310 - Eén is de Heer
Evangelielezing: Lucas 15: 1-10
Lied - De herder heeft zich niet vergist
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 653: 1, 6 - U kennen, uit en tot U leven
Gebeden, Stil Gebed, Onze Vader
Collecten
1e
Diaconie
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2e
Missionair Werk
NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Zingen: Slotlied 425 - Vervuld van uw zegen
Zegen
Amen

lV

Toelichting collecte: Missionair Werk
Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van kerk-zijn
Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen
hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie
wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte,
bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe we- gen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden
op het platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt
Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet (meer)
thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier
en recreatie.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening:
NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van ‘Missionair werk’.

Bloemengroet:
Zondag 4 september zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Auke Zijlstra,
Walburgastrjitte 1, Pb.

Volgende week zondag 18 september
In de kerkdienst nemen we afscheid van ouderling Jantsje van der Veen en ouderling- scriba Tjerk-Jaap Terpstra en van
de diakenen Ane en Klarinda de Witte.

Maandag

12 september

20:00 uur

Kerkenraad

Terskflier

Donderdag

15 september

9:45 uur

Koffieochtend Terskflier

Zaterdag

17 september

9:00 uur

Ophalen oudpapier jeugdclubs

Startzondag 18 september
Met jong en oud op weg naar de toekomst
We starten als kerk in Sexbierum-Pietersbierum het nieuwe seizoen!
Om 9.30 uur komen we samen in de kerk.
Geïnspireerd door een mooi bijbelverhaal, gaan we wandelen en praten.
Wat vinden wij belangrijk in het spoor van onze geloofsgemeenschap naar de toekomst? In de wandeling van
8 à 10 minuten laten we ons leiden door de kinderen en jongeren. Zij wijzen ons de weg en puzzelen met ons
over de vragen. Wie niet kan wandelen, praat met elkaar in de kerk hierover. Als iedereen terug is, leggen we de
antwoorden bij elkaar: zo kan het plaatje van onze toekomst er uit zien.
Na de dienst wordt uitgelegd welk concreet spoor naar de toekomst als mogelijkheid voor onze gemeente
open ligt. Daarna is er koffie met cake, en alle ruimte om daarover verder te praten. De kinderen gaan na de
dienst limonade drinken en iets lekkers maken… en natuurlijk opeten.
Gaan jullie mee op reis naar de toekomst?

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

