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LITURGIE 
 

Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 215: 1, 4, 6, 7 -  
 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Aanvangslied psalm 84: 1, 2 - Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
Groet en bemoediging 
Zingen: psalm 84: 6 
Gebed om ontferming 
Muziek: Door de wind - Miss Montreal -> tekst 
Vieren met kinderen 
Zingen: Verhalen die schijnen 
Moment met de kinderen 
Kinderen krijgen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst 
Lezing Oude Testament: Ezechiël 1: 28c - 2: 8 
Zingen: Lied 500: 1, 2 - Uit uw verborgenheid 
Lezing Nieuwe Testament: Marcus 6: 1 -6 
Zingen: Lied 528: 1, 2, 3 - Omdat Hij niet ver wou zijn 
Preek 
Orgelmuziek 
Geloofsbelijdenis: Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste 
Muziek (om mee te zingen): Zoekend naar licht 
Gebeden 
Collecten 
1e       Kerk in Actie - Noodhulp Ethiopië 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v.  
        Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Kerkrentmeesters 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v.  
        Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
Extra collecte Noodhulp aardbeving Syrië 
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Zingen: Slotlied 802: 1, 2, 3 - Door de wereld gaat een woord 
Zegen 
Amen 
 
 

Door de wind 
 

Ik zie je voor me met mijn ogen dicht 
Ik kan je voelen met m’n hart op slot 
Ik hoor je praten, maar je bent er niet 
Nee, je bent er niet 
 

En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen 
En je mag nog niet sterven want ik  
kan je niet missen 
 

Ik kan je niet missen 
 

Refrein 
Door de wind 
Door de regen  
Dwars door alles heen 
Door de storm 
Al zit alles me tegen 
Door jou ben ik nooit alleen 
 

Ik voel je naast me als ik ’s nachts op straat 
wil vergeten 
Wat in mijn ogen staat geschreven 
Je moest eens weten 
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar 
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen 
 

Ik kan alleen zingen 
 

Refrein 
 

Door een zee van afstand 
Door een muur van leegte 
Door een land van stilte 
Door mijn hele leven 
Door de wind  
Door de regen  
Dwars door alles heen 
Door de storm, al zit alles me tegen 
Met jou ben ik nooit alleen 
 
 
 
 
 

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

9.30 uur    Sixtuskerk         
Voorganger:   Pastor Martha Kroes 
Ouderlingen:   Dirk Jan Volbeda, Jan van der Schaaf 
Diaken:    Jelle Jukema 
Aansteken kaars:  Jasper Brunia 
Lector:    Pien Zijlstra  
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Douwina Duin, Philippus Bakker 
 
- er is kindernevendienst. 
- na afloop van de dienst is er koffie/thee of fris drinken. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

           
  

 
Toelichting collecte: Kerk in Actie - Noodhulp Ethiopië  
 

Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië  
Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in 
Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven 
dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het 
internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral 
aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare 
grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe ge- wassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een 
weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen 
bedrijf) zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘Ethiopië’.  
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 5 februari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Richard Hiemstra, 
Frjentsjerterdyk 1-B. 
 
 
 
  Maandag  13 februari 19.00 uur  Moderamen  Terskflier 
 

  Dinsdag 14 februari  9.30 uur  Rondom het Woord Terskflier  
        Lezing uit Psalm 27 
 

  Donderdag 16 februari  9.45 uur Koffieochtend  Terskflier  
 

        Vervoer nodig? Neem dan contact op met:  
        Eisje, tel. 591571 of Nely, tel. 5911 
 
 
Nieuws van de Protestantse gemeente Tzummarum-Firdgum 
Op woensdag 15 februari a.s. start een gespreksgroep, onder leiding van ds. Wybo Dondorp, om met elkaar te praten 
over het ‘Onze Vader’ uit het boekje Hoop voor Gods wereld van de Belgische theoloog Patrick Nullens. 
 

Het zijn 6 woensdagavonden en begint op 15 februari tot en met 29 maart (niet op 8 maart)  
Ook de buurt dorpen zijn hartelijk welkom! 
 

Opgave via e-mail: wybodondorp@gmail.com of tel. 06-11184355 
(Ps. graag bij opgave naar locatie en tijd vragen, is niet bij de redactie bekend) 
 
 
Vakantie 
Van donderdag 16 februari t/m zondag 5 maart is pastor Martha Kroes afwezig.  
Voor dringende zaken op haar werkterrein is ds. Evert Jan Hefting aanwezig en beschikbaar.  
 
 
Volgende week zondag 19 februari is er een Fryske Tsjinst.  
Voorganger de heer H. Giliam uit Pingjum. 
 
 
 
 
 
 
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  


