
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 7, nummer 5, zondag 16 oktober 2022 
                                                                                     

LITURGY 
 

Sjonge: Liet foar de tsjinst 218: 1, 4, 5 - Tank Hear, foar dizze nije moarntiid 
Stilte - Konsistoarjegebed 
Wolkom en meidielings 
Oanstekken kears fan ferbinning mei Mestlin 
Sjonge: Begjinpsalm 27: 1, 2 - God is myn ljocht en heil op wa’t ik bouwe 
Groetnis en bemoediging 
Gebed op de drompel 
Sjonge: Psalm 27: 5, 7 - O Hear, Jo wienen hyn ferfleine jierren 
Mei de bern 
Sjonge: 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. 

Bern geane nei de bernetsjinst 
Gebed om it ljocht fan Gods Geast 
Skriftlêzing: Johannes 9: 1-7 
Sjonge: Liet 534: 1, 2 - Hy dy’t de blinen ’t ljocht werjoech 
Skriftlêzing: Romeinen 8: 18-28a 
Sjonge: Liet 675 - Geast fan hjirboppe 
Preek 
Sjonge: Liet 905 - Dy’t op de goede God betrouwe 
Gebeden 
Kollekten 
1e                   KIA Zending: Indonesië - Wereldvoedseldag 

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e Kerkrentmeesters 
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Sjonge: Slotliet 423 - No’t wy wer fuortgean freegje wy God 
Seinebea 
Amen 
 
 

‘Allegearre tige wolkom yn dizze tsjinst oer ús Heit yn de taal fan ús mem.’ 

9:30 uur    Sixtustsjerke - Fryske tsjinst   
Foargonger:   Ds. C. Glashouwer, Harns 
Alderlingen:   Anna Ykema, Richard de Vries 
Diaken:    Tiede Swart 
Oanstekken kears:  Inge de Vries  
Lêzer:    Jan van der Meulen      
Oargelist:   Gerrit de Vries       
Koster:    Sipko Vlietstra  
Beamteam:   Jappie en Maaike Plat 
 
- er is kindernevendienst.  
  2 Koningen 2:19-25 
  Is er een profeet in de buurt? 
  De inwoners van Jericho vertellen aan de profeet Elisa dat het water in de stad niet goed is. Nadat Elisa zout in de bron     
  gestrooid heeft, wordt het water zuiver. 

- na afloop van de dienst is koffie/thee                   of fris drinken.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
  

           
  

Toelichting collecte: Kerk in Actie Zending: Indonesië - Wereldvoedseldag  
 
Een beter inkomen voor Javaanse boeren  
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijk kunnen rondkomen.  
Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk de boeren en boerinnen om coöperaties op  
te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun  
producten krijgen.  
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen  
gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de  
komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. 
Help je mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van Collecte zending oktober 
 
  
Bloemengroet:  
Zondag 9 oktober zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Kees de Ruiter, 
Jan baron van Echtenstrjitte 16. 
 
 
Volgende week zondag 23 oktober: 
- Voorganger is ds. Evert Jan Hefting. 
- Er is kindernevendienst. 
- Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. 
 
 
Mededelingen: 
Van vrijdag 14 oktober tot en met vrijdag 21 oktober hebben ds. Evert Jan Hefting en pastor Martha Kroes vakantie.  
 
 
  Maandag 17 oktober  20:00 uur Pastoraat  Terskflier 
   

  Donderdag 20 oktober    9:45 uur Koffieochtend   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  
 


