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Protestantse Gemeente
Sexbierum-Pietersbierum
Tsjerkepaed 7
8855 HM Sexbierum
Email
scriba@pknsexbierumpietersbierum.nl
www.pknsexbierumpietersbierum.nl

Behandeld door
Mevr. Aukje Jukema-Fopma
Mobiel
06 - 20379036
E-mail
preekvoorziening@pknsexbierumpietersbierum.nl
Onderwerp

Gastpredikant kerkdienst

Geachte voorganger,
Graag willen wij de afspraak bevestigen, waarbij u heeft toegezegd in de dienst van zondag
< DATUM > in de < KERK > aan de < STRAAT > te Sexbierum te willen voorgaan.
Er is <GEEN / WEL> kindernevendienst.
De aanvang van deze dienst is 9.30 uur.
Na de preek is er de mogelijkheid meditatief orgelspel. De gemeenteleden kunnen vragen om voorbeden via
het voorbedenboek. Wij maken gebruik van het nieuwe liedboek en indien passend van andere liederen.
afhankelijk van de dienstdoende organist, meditatief orgelspel.
De schriftlezingen worden gelezen door de lector van deze zondag. Voor de schriftlezingen vragen wij u aan
te geven of u hebt gekozen voor de NBV of voor de Bijbel in gewone taal.
De beamer wordt gebruikt om de liederen (ook met Youtube) en de Bijbellezingen te projecteren.
Eventuele illustraties, foto’s of filmpjes kunnen ook worden gebruikt.
Correspondentie/ afstemming is mogelijk via e-mailadres: beamteam@pknsexbierumpietersbierum.nl
Om iedereen goed te informeren, verzoeken wij u vriendelijk de opgave van liederen en lezingen uiterlijk
woensdag 20.00 uur voorafgaand aan de zondag waarin u voorgaat, door te sturen.
Wilt u dit doen door op allen beantwoorden te klikken. Dit i.v.m. het samenstellen van de zondagsbrief en
het maken van het beamer programma.
U wordt verzocht minimaal 15 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn.
Bij verhindering onderweg of kort voor de dienst, graag telefonisch contact opnemen met de
koster.
Wij hopen met elkaar een goede dienst te mogen beleven.
Met vriendelijke groet,
Aukje Jukema-Fopma
Preekvoorziener
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Koster: < NAAM >
Organist: < NAAM >
Lector: < NAAM >
Ouderling van Dienst: <NAAM>
Diaken van Dienst: <NAAM>
Hieronder een mogelijke orde van dienst.
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Zingen: Lied voor de dienst
Stilte – consistoriegebed
Welkom en laatste mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Zingen: Aanvangslied
Groet en Bemoediging
Klein Gloria (behalve in de 40-dagentijd en in de adventsweken)
Kyriegebed
Zingen: Glorialied
Gebed voordat de Bijbel opengaat
Is er kinderdienst, dan zien we graag dat u even aandacht schenkt aan de kinderen voor dat
ze de kerk verlaten, we 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.”
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1e Schriftlezing door lector
Antwoordlied
2e Schriftlezing door lector
Lied
Verkondiging
Kort muzikaal intermezzo (indien mogelijk)
Lied
Dankgebed (met voorbeden – stil gebed en eventueel afsluitend het gezongen of gesproken ‘Onze
Vader’)
Collecte
Zingen: Slotlied
Zending en zegen
Gezongen Amen
Collecte bij de uitgang
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