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      Jaargang 7, nummer 20, zondag 5 februari 2023 
                                                                                     

LITURGIE 
 

Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 912: 1, 2, 6 - Neem mijn leven, laat het, Heer 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Openingswoorden 
Zingen: Evangelische liedbundel 218: 1, 2 - Samen in de naam van Jezus 
Column 
Gebed - bij iedere intentie wordt een kaars aangestoken 
Muziek: Jewel - Hands -> vertaling 
Tieners gaan naar de tienerdienst 
Filmpje: Vrijwilligerswerk onder kinderen 
Zingen: Geroepen om te zingen 94: 1, 3, 4 - Handen heb je om te geven 
Kinderen van de nevendienst gaan aan tafels zitten achter in de kerk 
Schriftlezing: Matteüs 5: 13-16 BGT 
Zingen: Lied 362: 1, 2 - Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 
Verkondiging 
Zingen: Liederen ter bemoediging 46 (melodie lied 657) -  
                Als mensen leren geven 
Gebeden 
Collecten 
Tijdens de collecte wordt een filmpje van Kerk in Actie getoond 
1e       Werelddiaconaat - Pakistan 
        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 ELB 370 - Ga nu heen in vrede 
Zegen 
Amen 
 
 

 
 
 
 

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

10.00 uur    Sixtuskerk - Zin Op Zondag -        Thema: “Handen heb je om te geven”  
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Matty de Jager, Sita Terpstra 
Diaken:    Wijbren Zijlstra 
Aansteken kaars:  Josephien Vlietstra, Dieuwke Goodijk 
ZoZ commissie:  Diaconie  
Organist:   Bouwe Tjallingii 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon 
 
- er is kindernevendienst en tienerdienst. 
- voor de dienst is vanaf 9.30 uur koffie/thee of fris drinken. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vertaling: Jewel - Handen 
 

Als ik de wereld een ding zou willen vertellen 
Dan zou dat zijn dat alles goed gaat met ons 
En dat we ons geen zorgen hoeven te maken, 
want je zorgen maken, dat is verspilling 
En nutteloos in tijden als deze 
Ik zal me niet nutteloos laten maken 
Ik zal niet verstijfd staan door de wanhoop 
Ik zal blijven geloven in mijzelf 
Want het Licht maakt de Duisternis het bangst 
 

refrein 
Mijn handen zijn klein, dat weet ik 
Maar ze zijn niet de jouwe, maar mijn eigen 
Maar ze zijn niet de jouwe, maar mijn eigen 
En ik laat me nooit klein maken 
 

Armoede “nam je je gouden schoenen af” 
Maar stal jouw lach niet 
En verdriet bezocht me 
Maar ik wist dat het niet voor altijd was 
We zullen strijden, maar niet uit wrok 
Want iemand moet opkomen voor wat goed is 
Want  waar iemand zonder stem is 
Daar zal die van ons luid zingen 
 

refrein 
Mijn handen zijn klein, dat weet ik ..... 
 

Ik zal op mijn knieën gaan en ik zal bidden (3x) 
 

refrein (2x)  
Mijn handen zijn klein, dat weet ik 
Wij laten ons niet klein krijgen 
 

Wij zijn Gods ogen 
Gods handen 
Gods gedachten (3x) 
 

Wij zijn Gods handen 
Wij zijn Gods handen 
 



 
  

           
  

 
Toelichting collecte: Werelddiaconaat Pakistan  
 

Pakistan: Vaktraining voor jongeren  
Op 1 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de 
landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor 
mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.  
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het 
afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt 
Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor 
geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.  
 

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 ‘werkgelegenheid Pakistan’.  
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 29 januari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Sapie Hoeksma-
Jellema, Frjentsjerterein 18 en de heer Gerlof Zijlstra, Hoarnestreek 3 Pb. 
 
 
 
  Maandag  6 februari 19.00 uur  Moderamen  Terskflier 
  Dinsdag 7 februari   Kopij B&B 16.10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

Actie Kerkbalans 2023 
 

Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we 
samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die 
geloof, verdieping en ontmoeting zoeken.  
Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk!  
 

We hopen dat we weer op je mogen rekenen!  
 


