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LITURGIE                                      

Voor de dienst luisteren we naar - Driftkikker 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Meezingen: Lied 216 - Dit is een morgen  
Bemoediging en Groet 
Gebed 
Uitleg thema Dierendag 
Gesprek met de kinderen 
De jongeren van de tienerdienst verlaten de kerk 
Kinderen van de kindernevendienst blijven in de kerk 
Verhaal - Franciscus en de dieren 
We luisteren naar - Iets van alle dieren 
Lezing uit de Bijbel: Genesis 6: 11-22 BGT 
Uitleg 
Meezingen: Lied 978 - Aan U behoort o Heer der heren 
Gedicht - Feestvarken 
Dankgebed en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
Collecten  
1e                  Diaconie 

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v.  
Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

2e Kerk en Israël 
NL25RABO 0325 500 371 t.n.v.  

               Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Meezingen: Slotlied 981 - Zolang er mensen zijn op aarde 
Zegen  
Amen 
Onder het uitgaan van de kerk luisteren we naar Mooi - Marco Borsato 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
10:00 uur    Sixtuskerk - Zin op Zondag / Israëlzondag - Thema: Dierendag   
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Jan Bruinsma, Matty de Jager 
Diaken:    Feike de Vries 
Hulpdiaken:   Mare Zijlstra    
ZoZ commissie:  Joke de Vries, Olga Schuiling     
Koster:    Sipko Vlietstra   
Beamteam:   Liza Zijlstra, Joop Drost 
 
- er is kindernevendienst (blijven in de kerk) en tienerdienst 
- voor de dienst is koffie/thee of fris drinken 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestvarkens 
 

Vandaag is het dierendag.  
Kijk eens naar dit poeslieve tafereel  
vandaag hemelt het zo blauw  
paardenbloemt het kanariegeel 
 

Daar gaat de duizendpoot,  
in ganzenpas over het zebrapad  
het hondenweer van gisteren  
spat al haar pootjes nog wat nat 
 

Aan de overkant vliegensvlug  
langs de leeuwenkuil vol muizenissen  
die bromberen op de weg ziet ze wel  
maar zijn op dierendag best te missen 
 

Daar, een ezelsbruggetje!  
Dat helpt haar er vlot aan voorbij  
door naar het theehuis in het park  
hier voelt ze zich dolfijn en vogelvrij 
 

Het feestvarken schurkt gezellig aan  
net als de boekenwurm en de 
kamerolifant  
de pechvogel laat zijn bokkenpruik thuis  
en krokodillentranen? Die zie je bij 
niemand 
 

Ah, daar komt nog de sloddervos,  
hij was de weg heel even kwijt  
ook het goudhaantje, de huismus,  
en de stresskip, zelfs de werkezel maakt 
tijd 
 

Niemand kat of muggenzifterijt, nee,  
hoor je ze kraaien van mierzoet plezier?  
Strik je vlinderdas en vier oktober mee  
vandaag is het feest voor ieder dier 
 



 
  

           
  

 
Toelichting collecte: Kerk en Israël  
 
Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog  
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt 
zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk 
geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.  
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn 
vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De 
handreiking ’Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare 
verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ’De Uitdaging’. 
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog 
tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.  
 
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL 10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk, onder vermelding van ‘Kerk en Israël’.  
 
  
Bloemengroet:  
Zondag 25 september zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij  
mevrouw Siemy Scheffer-Hesselius, Prinses Beatrixstraat 1, K-103, 8801 DA Franeker 
 
 
Volgende week zondag 9 oktober: 
- vieren we samen het Heilig Avondmaal. 
- in de kerkdienst zal de heer Jelle Jukema, Hoarnestreek 1, als diaken bevestigd worden. 
 
 
  Maandag 3 oktober  19:30 uur Diaconie Terskflier 

  Woensdag 5 oktober  18:00 uur  Lekker Ite Terskflier 

         Opgave voor maandag 3 oktober  
(tussen 18:00 - 19:00 uur) bij  
Nely Jukema tel. 0517-591143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 


