
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 7, nummer 25, derde zondag veertigdagentijd zondag 12 maart 2023 

                                                                                     

LITURGY 
 

Sjonge foar de tsjinst: Liet 280: 1, 2, 3, 4, 5 en 7 - De freugde liedt ús nei dit hûs 
Stilte/Konsistoarjegebed 
Wolkom en Meidielings 
Kears oanstekken 
Sjonge (steande): Liet 283 - Yn ‘e mannichte fan lûden 
Âft: Wy begjinne dizze fiering yn de namme fan  
de Heit en fan de Soan en fan de Hillige Geast 
Allegear: Amen 
Âft: Us help is yn ‘e namme fan de Hear 
Allegear: DY ‘T HIMEL EN IERDE MAKKE HAT 
Âft: Iepenje ús hert nei jo ljocht 
Allegear: EN DIEL US JO FREDE MEI. AMEN 
Gemeente giet sitten 
Gebed 
Ivige en goede ...... (3x) Allegear: HEAR, ÛNTFERMJE JO 
Wy bidde: ......                  Allegear: HEAR, ÛNTFERMJE JO, KRISTUS, ÛNTFERMJE JO  
                                                               HEAR, ÛNTFERMJE JO, AMEN 
Sjonge: Taizé nûmer 15 - Loovje God myn siel  
1e kear: koar (wize), 2e kear: koar (a-capella en 4-stimmich), 3e, 4e en 5e kear: allegear 

Berneblokje 
Sjonge: Projektlied 
Ynlieding op “Ien minske makket it ferskil” 
Kwartettekoar: Ien minske makket it ferskil 
Kollekte 
1e       Binnenlands Diaconaat 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Kerkrentmeesters 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
Tankgebed en foarbea, stil gebed  
en sjonge út ‘Hertslach’: God fan fier en hein ús heit (koar 1 en 4, allegear 2, 3, 5) 
Ofslúting 
Slotliet (steande): Liet 978: 4 - Lit my Jo tebehearre, Heare 

Seine: It Kwartettekoar sjongt de Ierse Seine (yn it Frysk) 

 

 

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

9.30 uur    Sixtuskerk                      Tema: Ien minske makket it ferskil -    
De tsjinst fan it Wurd wurdt fersoarge trocht It Kwartettekoar                         Eén mens kan zomaar het verschil maken  
    û.l.f. Feike van Tuinen 
Piano:    Sjouke van de Velde 
Fluit:    Aafke Reinders 
Lêzers:    Annemarie Bloemhof, Jan de Jong 
Alderlingen:   Loziena Bakker, Liza Zijlstra 
Diaken:    Jelle Jukema 
Kears oanstekken:  Ane Jan Jukema  
Oargelist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Henk Smits 
Byldskermen:   Douwina Duin, Philippus Bakker 
 

- Der is hjoed berne-njonkentsjinst.  
  Het gaat vandaag over 'Bijzondere ontmoeting'. Bijbelverhaal Jezus en de Samaritaanse  
  vrouw, Johannes 4: 5-26. Het verhaal gaat over: De Heere Jezus raakt in gesprek met een samaritaanse vrouw. Hij vraag haar   
  om water en verteld haar over het levend water. Dat hij de messias is, die gaat komen.  
  Wie zou jij wel eens willen ontmoeten en welke vraag zou je diegene willen stellen? 
 

- Nei de tsjinst is er koffie/teedrinken. 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Projectlied Verander je mee?  
Melodie: lied 536 
 

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 

Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 



 
  

           
  

Veertigdagentijd: Uit liefde voor jou  
 
Toelichting collecte: Binnenlands Diaconaat  
 

Omzien naar gevangenen in Nederland  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons 
niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie 
een helpende hand om te werken aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen 
bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van 
Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen 
doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.  
 

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 Diaconaat maart’.  
 
Bloemengroet:  
Zondag 5 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij het echtpaar Ane en Gieny Jukema- 
de Poel, Bjirmenstate 38 en mevrouw Wil Offinga-Dijkman, Kening State 1, ziekenboeg, 8802 VG Franeker. 
 
 
  Maandag 13 maart 19.00 uur Moderamen  Terskflier 
  Dinsdag 14 maart   9.30 uur Rondom het Woord Terskflier 
  Woensdag 15 maart 19.00 uur Midweekgebed  Sixtuskerk 
      19.30 uur Pastoraat  Terskflier 
  Donderdag 16 maart   9.45 uur Koffieochtend  Terskflier 
 
 
Volgende week zondag 19 maart verwelkomen we het Christelijk mannenkoor “Con Amore” uit Harlingen, onder leiding 
van Trudy Baard-van ‘t Zand. Voorganger is pastor Martha Kroes.  
Van harte welkom! 
 

Liturgisch bloemschikken 
 

Lezen Johannes 4:5-26  

Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’  
(Johannes 4:26)  
 

Kloven  
In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de  
eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, een  
Samaritaanse, en ook nog eens een outcast binnen haar  
gemeenschap. Ze is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk  
is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn.  
Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandig- 
heden kent, ondanks de religieuze en maatschappelijke  
kloven die hen scheiden. Haar woorden gaan over deze  
kloven, Jezus’ woorden over wat hen verbindt. Dat het  
gaat om geest en waarheid. God zoekt mensen zonder  
bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst.  
Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch  
of maatschappelijk mijlenver bij je vandaan staan is een  
van de meest louterende ontmoetingen die je in dit  
leven kunt hebben.  
(ds. Pim Brouwer) 
 

Kernwoorden: bron, reflectie, verscheidenheid  
 

Meditatieve tekst 
Bronnen 
Van inspiratie 
Spiegels met gedachten 
Verbinding voor mij 
En jou 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITNODIGING ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN 2023  

 

THEMA: Nieuwe manieren van kerk-zijn en geloof delen 
 

Data avonden 
woensdag 22 maart    19.45 – 21.30 uur 
maandag 27 maart      19.45 – 21.30 uur 
maandag 3 april           19.45 – 21.30 uur 
 

Datum middag 
donderdag 23 maart  15.00 – 16.30 uur 
 

Locatie: Terskflier 
 
Voor meer informatie en aanmelden zie Bân & Bining  
of website 
 

Mededeling: 
Omdat er zondag 26 maart een gezamenlijke kerkdienst in 
de Sint Joriskerk te Oosterbierum is, verschijnt er geen 
zondagsbrief.  
 

 

https://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/ontmoetingsbijeenkomsten_2023/


 
  

           
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven. 
Aanmelden kan 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  

LITURGIE  Midweekgebed woensdag 15 maart - 19.00 uur 
 

Thema:  Ik Ben de Deur (Johannes 10:9) - Een veilig thuis 

Voorganger:  pastor Martha Kroes 
Organist:  Gerrit de Vries 
 

Stilte 
Aansteken van de kaars 
Orgelspel: O Lamm Gottes, unschuldig – Max Reger 
Bemoediging en drempelgebed: 
 

  V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
  G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden 
  G: en laat ons weer in vrede leven. Amen. 
 

Zingen: Psalm 139: 1, 2, 5 – Heer, die mij ziet zoals ik ben 
Korte inleiding op de lezing 
Lezing van de schrift: Johannes 10: 1-10 
Moment van stilte 
Orgelspel: Improvisatie over psalm 139 
Gebeden en stilte: 
Voorbeden 

- elke gebedsintentie wordt door de voorganger besloten met: 
…… zo bidden wij …….., 
 

- waarop wij allen zingend bidden: 
Heer, onze Heer,  
wij bidden U, verhoor ons. 
 

Stilte / Stil gebed 
Onze Vader 
Zingen: Lied 263 – Wees Gij mijn toevlucht 

Zegenbede: 
  V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden 
  A:  (gezongen) Amen 
 

mailto:website@pknsexbierumpietersbierum.nl
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