ZONDAGSBRIEF
Jaargang 7, nummer 1, zondag 18 september 2022
Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9:30 uur

Sixtuskerk

Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Aansteken kaars:
Medewerking van:

Ds. Evert Jan Hefting, pastor Martha Kroes
Liza Zijlstra, Jan Bruinsma
Marten Kuiken
Ane Bruinsma
Liza Zijlstra, Annechien Bruinsma
Klarinda de Witte, Olga Schuiling
Marjolein Vlietstra
Gerrit de Vries
Henk Smits
Jelle Jukema, Janke Goodijk

Lector:
Organist:
Koster:
Beamteam:

- Startzondag en afscheid ambtsdrager -

- 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.

LITURGIE

Thema: Met jong en oud op weg naar de toekomst

Welkom met muziek - Klaar voor de start!
Zingen: Lied voor de dienst 276: 1, 3 - Zo maar een dak boven wat hoofden
Stilte - Consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Zingen: Aanvangslied 280: 1, 2, 6 7 - De vreugde voert ons naar dit huis
Bemoediging en Groet
Gebed
Schriftlezing: Johannes 14: 1-6
Uitleg wandeling
Wat vind je belangrijk in het spoor van de gemeente naar de toekomst, achter Jezus aan?
Wandeling met kinderen en jongeren als wegwijzers
Puzzelen met antwoorden
Terug in de kerk leggen we de antwoorden bij elkaar en ontdekken we het (mogelijke) plaatje
van de toekomst van de gemeente.
Afscheid van aftredende ambtsdragers
Gebed
Collecten
1e
KIA Zending - Syrië
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: Lied 969 - In Christus is noch west noch oost
Zegen
Amen
Gemeente gaat zitten
De kinderen en tieners gaan naar de consistorie om limonade

te drinken en iets lekkers maken… en natuurlijk opeten.

De gemeente wordt bijgepraat over gesprekken met de buurgemeenten
Daarna drinken we samen koffie/ thee en kunnen we met elkaar van gedachten wisselen.

Toelichting collecte: KIA Zending - Syrië
Bouw de kerk in Syrië weer op
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De
oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is
nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er
weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst
of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen.
In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen,
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische
situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening:
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’.

Bloemengroet:
Zondag 11 september zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij een gemeentelid.

Volgende week zondag 25 september:
- hebben we als voorganger ds. Anneke Wouda uit Nieuw-Buinen
- er is kindernevendienst
- na afloop is er koffiedrinken

Maandag

19 september

20:00 uur

Pastoraat

Terskflier

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

