
 

              
   ZONDAGSBRIEF 
      Jaargang 7, nummer 4, zondag 9 oktober 2022 

                                                                                     

LITURGIE                                      

Zingen: Lied voor de dienst 210: 1, 2 - God van hemel, zee en aarde 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Psalm 119: 1, 3 - Welzalig wie de rechte wegen gaan 
Bemoediging en Groet 
Gebed 
Zingen: Psalm 119: 12 
Moment met de kinderen 
Zingen: Verhalen die schijnen als licht op je weg 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Lucas 17: 11-19 
Luisteren naar Eric Bibb - I Want Jesus to Walk With Me —> vertaling 
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Lied 512: 1, 2, 3, 6 - O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
Kinderen komen terug in de kerk 
Bevestiging ambtsdrager 
- Presentatie van aantredende ambtsdrager 
- Opdracht 
- Belofte en bevestiging van de ambtsdrager die nieuw aantreedt 
De te bevestigen ambtsdrager krijgt na zijn ‘ja-woord’, de zegen door handoplegging 
Gemeente: gaat staan 
Voorganger: Mag ik u vragen: wilt u Jelle Jukema, uw nieuwe diaken in uw midden ontvangen, hem 
steunen in zijn ambt als diaken, hem gedenken in uw gebed? 
Wat is daarop uw antwoord? 
Allen: Ja dat willen wij 
Zingen: Lied 362: 1, 2 - Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 
Gemeente gaat zitten 
 
 

 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
9:30 uur    Sixtuskerk - Heilig Avondmaal - Bevestiging diaken   
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Jan van der Schaaf, Olga Schuiling 
Diakenen:   Feike de Vries, Wijbren Zijlstra   
Aansteken kaars:  Ane Jan Jukema       
Organist:   Gerrit de Vries         
Koster:    Henk Smits  
Beamteam:   Douwina Duin, Phillipus Bakker 
 
- in de dienst zal de heer Jelle Jukema, Hoarnestreek 1, als diaken bevestigd worden. 
- er is kindernevendienst.  
  Lucas 17:11-19 - Wat zeg je dan? 
  Jezus geneest tien mensen die aan een huidziekte lijden. Een van hen komt terug om Jezus te danken. Hij is een Samaritaan.    
  Jezus zegt dat zijn geloof hem gered heeft. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Vertaling: Ik wil dat Jezus met me meeloopt 
 

Ik wil dat Jezus met me meeloopt. 
Ik wil dat Jezus met me meeloopt. 
Al die tijd op mijn Pelgrimreis, 
Ik wil dat Jezus met me meeloopt. 
Als ik in de problemen zit, loop dan met me mee. 
Als ik in de problemen zit, loop dan met me mee. 
Als mijn hart bijna breekt 
Ik wil dat Jezus met me meeloopt., 
Als ik kinderen heb, loop dan met me mee. 
In mijn kinderen, Heer loop met mij 
Als mijn hart slecht is van verdriet, 
Ik wil dat Jezus met me meeloopt. 
Ik wil dat Jezus met me meeloopt., 
Ik wil dat Jezus met me meeloopt. 
Al die tijd op mijn Pelgrimreis, 
Ik wil dat Jezus met me meeloopt. 
 



 
  

           
  

 
Collecten  
1e                  Avondmaalscollecte  

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e Kerkrentmeesters 

NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
Viering van de Tafel 
Nodiging 
Tafellied 377: 1, 4, 5, 6 - Zoals ik ben, kom ik nabij 
Tafelgebed 
Zingen: Lied 985: 1, 3 - Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
vervolg Tafelgebed 
Delen van brood en wijn 
Tijdens de viering zingen wij: Lied 393 - Als ik deze stille tijd 
Dankgebed en voorbeden  
Zingen Slotlied 423 - Nu wij uiteengaan 
Zegen  
Amen 
 
 
Toelichting collecte: Avondmaalscollecte - Noodhulp Pakistan 
 

Noodhulp overstromingen Pakistan  
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn 
het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen men- 
sen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.  
Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn 
vernietigd. 
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun 
onmiddellijke levensbehoefte. 1700 Gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer 
voor hun vee.  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Prot. gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van  
Collecte Noodhulp Pakistan. 
 
  
Bloemengroet:  
Zondag 2 oktober zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij familie Bouwe, Tineke, Roelof en 
Rose Tjallingii, Nije Buorren 19. 
 
 
Volgende week zondag 16 oktober: 
- Voorganger is ds. C. Glashouwer uit Harlingen. 
- Er is kindernevendienst. 
- Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. 
 
 
  Maandag 10 oktober  19:00 uur Moderamen  Terskflier 
  Dinsdag 11 oktober    9:30 uur Rondom het Woord Terskflier 
  Woensdag 12 oktober  19:30 uur  Lezing over de Islam Terskflier 

       ds. Evert Jan Hefting zal een inleiding houden over de Islam.  
Aan de hand van beelden schets ik het ontstaan van die religie en de 
betekenis daarvan. Wat zijn de 5 zuilen van de Islam en welke 
feesten vieren moslims? Wat houdt het in om moslim te zijn? 
Waarin verschillen we en waar vinden we raakvlakken?  

 

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  
 


