
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 7, nummer 12, Derde adventszondag 11 december 2022 
                                                                                     

LITURGIE 
 
Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 441: 1, 10 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Openingslied Psalm 85: 1, 3 
Bemoediging en Groet 
Zingen: Psalm 85: 4 
Aansteken 3e adventskaars 
Gedichtje 
Gebed 
Moment met de kinderen: Adventsproject Levenslicht 
Projectlied advent en kerst  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Lezing uit het Oude Testament: Jozua 2: 1-14 en 6: 23-25 
Muziek: Joshua fought the battle of Jericho 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheus 1: 1-6a 
Zingen: Lied 494: 1, 2 
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Tussentijds lied 95 (melodie Liedboek, lied 209) 
Gebeden 
Collecten 
1e       Diaconaat Nederland 
        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 444 
Zegen - Amen 
 
 

 
 
 
 
 

Projectlied advent en kerst 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 

Een vrouw die mensen schuilen laat 
waardoor Gods toekomst verder gaat. 
Haar moed loopt als een rode draad 
door het verhaal van goed en kwaad. 
 

Vertaling: Joshua fought the battle of Jericho 
 

Refrein: 
Jozua vocht in de slag bij Jericho 
En de muren stortten in (4x) 
 

Je kunt praten over je mannen van Gideon 
Je kunt praten over je mannen van Saul 
Maar er is niemand zo goed als de oude Gideon 
in de slag bij Jericho 
 

Refrein 
Hij loopt recht op de muren van Jericho af 
met een speer in zijn hand 
 

Refrein 
Ga, blaas de ramshoorn riep Joshua 
Want ik ben aan de winnende hand 
 

Refrein 
Toen begonnen de lams-, de rams- en de 
schaapshoorns te blazen 
En de trompetten begonnen te schallen 
Jozua vroeg de kinderen te gaan schreeuwen 
en de muren stortten in. 
 

Refrein 
 

 
 

 Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur    Sixtuskerk        Derde Advent 
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Jan van der Schaaf, Liza Zijlstra 
Diaken:    Tiede Swart 
Aansteken kaars:  Ilse Brunia    
Lector:    Pien Zijlstra   
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Jouke en Arjen Jan Kloosterman 
 
- er is kindernevendienst. 
- Vanmorgen staan we in de kerkdienst stil bij het              jarig ambtsjubileum van ds. Evert Jan Hefting als predikant. 
  Na afloop van de dienst is er koffie/thee of fris drinken en iets lekkers. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

EXPOSITIE KERSTSTALLETJES 
 

In de maand december staan er 90 kerststalletjes in de Sixtuskerk!                                                                                                                                          
Mevrouw Greetje van der Wal-Teisman uit Franeker wil haar kerststalletjes graag aan ons laten zien.                                                   
Kleine en grote, oude en moderne, maar ook stalletjes uit andere landen zullen staan te pronken in onze 
kerk, voorkerk en consistorie.  
 

De stalletjes zijn te bezichtigen elke zondagochtend na de kerkdienst vanaf 10.30 uur.                                                                                                                                                  
Tijdens de koffieochtend donderdag 15 december van 9.30 uur tot 11.00 uur en de kerstmarkt op zaterdag  
17 december van 16.00 uur tot 20.00 uur zal zij zelf aanwezig zijn om iets over de stalletjes te vertellen en 
om uw vragen te beantwoorden. 
 

Ook jij kunt je eigen kerststalletje dan meenemen naar de expositie!    
Graag je naam er opzetten.  
 

Wij hopen dat jullie allemaal komen kijken! 
 

Namens de werkgroep Vorming & Toerusting                                                                                                      
Aukje van der Schaaf    

Toelichting collecte: Diaconaat Nederland  
Vrolijkheid in asielzoekerscentra  
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de 
rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. 
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, 
film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en 
creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.  
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties 
creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops 
afgesloten.  
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op: 
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘Collecte Diaconaat december’.  
 
Bloemengroet:  
Zondag 4 december zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Wybren de Jong, 
Frjentsjerterein 7. 
Ook zijn er met een hartelijke groet en felicitatie bloemen bezorgd bij familie John en Marianne Mons-Bierema,  
Molepaed 6, in verband met de geboorte van hun dochtertje Lieke. 
 
Vanavond zal om 19.30 uur de jaarlijkse “A Festival of Lessons and Carols” worden gehouden in de Sixtuskerk.  
De dienst zal gezongen worden door de Sixtuscantorij onder leiding van Gerrit de Vries.  
Organist is Harry Maring. Voorganger is ds. Evert Jan Hefting. 
De cantorij zal rond 9 schriftlezingen weer fraaie Christmas Carols zingen. 
 
  Woensdag 14 december 16.30 uur Lekker ite Terskflier 

In aanloop naar Kerst ben je van harte welkom vanaf 
16.30 uur voor een hapje en drankje.  

        Om 18.00 uur staat er een feestelijke tafel gedekt. 
        Opgave voor maandag 12 december bij Nely Jukema 
        tel. 0517-591143 
 

  Donderdag 15 december  9.30 uur Koffieochtend in de consistorie van de 
        Sixtuskerk  
 

  Vrijdag  16 december 16.00 uur Kerstfeest viering voor 70+ inwoners van 
        Sexbierum-Pietersbierum 
        in dorpshuis It Waed  
 
- Bij het uitgaan van de kerk kun je nog een adres van een voorkeurs-gemeentelid (die buiten onze dorpen Sexbierum-     
  Pietersbierum wonen) meenemen om een kerstkaart te sturen.  
  Van harte bij u aanbevolen namens de Diaconie 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 


