ZONDAGSBRIEF
Jaargang 7, nummer 2, zondag 25 september 2022
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. A.J. Wouda, Nieuw-Buinen
Pietsje van der Zee, Sita Terpstra
Wijbren Zijlstra
Ilse Brunia
Joke de Witte
Bouwe Tjallingii
Sipko Vlietstra
Jouke en Rigtje Kloosterman

Thema: Vrede

- Er is kindernevendienst
Deze zondag is het thema: Zie je hem?
Een rijke man viert elke dag een groot feest, terwijl bij zijn poort de arme bedelaar Lazarus hongerlijdt. Op een dag sterven
ze allebei. Lazarus mag rusten bij Abraham, de rijke man komt in het dodenrijk. Hij smeekt of Lazarus hem wil helpen, maar
zijn feest is al geweest.
- Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

LITURGIE
Voor de dienst klinkt orgelspel
Stilte - Consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Zingen: Lied 276: 1, 3 - Zomaar een dak boven wat hoofden
Groet en bemoediging
Zingen: Lied 1008: 1, 3 - Rechter in het licht verheven
Gebed om Gods ontferming
Zingen: Lied 273: 1, 2 - Loof God, die zegent al wat leeft
Als gebed om de heilige Geest
Samen kijken en meezingen met KOW 70 - Liefde, blijdschap, vrede
Lantaarn wordt aangestoken en kinderen gaan naar kindernevendienst
Wij lezen: Amos 8, 4-7
Zingen: Lied 1012: 1, 2, 4 - Geef aan de wereld vrede, Heer
2e Schriftlezing: 2 Korintiërs 5: 14-19a
Zingen: JdH 149: 1, 2 - Groot is uw trouw o Heer
Overdenking
Muzikale meditatie
Zingen: Lied 1013: 1, 2, 3, 4 - Als alle mensen vogels dromen
Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Collecten
1e
KIA Zending - Colombia
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, 4 - Geef vrede, Heer, geef vrede
Zegen
Amen

Toelichting collecte: KIA Zending - Colombia
Vredeswerk van Colombiaanse vrouwen
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen
armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor
blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk
geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld
voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en
woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld
geweld tegen te gaan.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening:
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘Vrouwen Colombia’.

Bloemengroet:
Zondag 17 september zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Griet Buren-Lautenbach,
Rients Westrastrjitte 7.

Volgende week zondag 2 oktober:
- is er een Zin op Zondagdienst
- thema is: Dierendag
4 oktober is 100 jaar geleden uitgeroepen tot Internationale Dierendag.
Het is ook de sterfdag van Franciscus van Assisi die een nauwe band had
met dieren, met ze sprak en voor ze preekte.
Dieren staan dus centraal in de dienst. Iedereen die dat wil mag één van zijn/haar dierenknuffels mee naar de kerk nemen.
- er is kindernevendienst (blijven in de kerk) en tienerdienst
- voor de dienst is koffiedrinken
- kerkdienst begint om 10.00 uur

Dinsdag

27 september

22:00 uur

Inleveren kopij Ban & Bining 16.6

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

