Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
9e jaargang nr. 25 zondag 18 juni 2017
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. J.C. Overeem
Organist: Jan Boerma
Ouderling van dienst: Wilma Hoekstra
Diaken van dienst: Alie Spoelstra-de Witte
Beamerist: Diana Smidt
Koster: Arma Regeling
Lector: Wout de Vries
1e collecte: Jeugdraad
2e collecte: Kerk
Liederen: LB 280, LB 281, LB 662: 1‐3, LB 803: 1,3,6, LB 418
Toegift: Annebeth: Saxofoon en Jaap: vleugel
Lezingen: Handelingen 3: 11‐14, Numeri 15: 30‐31, Handelingen 3: 15‐26
Koffiedrinken na de dienst
Boodschappenpakket
Tot en met 2 juli kunt u bij de Poiesz nog sparen voor een boodschappenpakket t.w.v.
€ 40,00. Hiervoor heeft u 50 stickers nodig. In geval u niet voor uzelf wilt of niet genoeg stickers kunt
sparen, vraagt de diaconie u om deze bij hen in te willen leveren. Wij kunnen dan eventuele pakketten
ophalen voor de Voedselbank. In beide kerken staat een doos voor inlevering van de zegeltjes Onze
hartelijke dank alvast. College van diakenen.
! Grote oogst en weinig arbeiders !
Bent u/jij de persoon die er voor ons wil zijn?
Of u nu jong enthousiast of juist oud en wijs bent, wij hebben je nodig!
Je ziet ons vaak op vrijdag avond in de kerk in het jeugdhonk. We hebben daar ons vaste plek om elkaar
te ontmoeten. We weten dat er altijd leiding voor ons is. Toch zien we voor het komende seizoen dat er
niet voor iedereen meer leiding is.
Dat kan echt niet!
We hebben 6 nieuwe mensen nodig die er voor ons kunnen/willen zijn.
Wij zoeken:
‐ Enthousiaste mensen die er voor ons willen en kunnen zijn
‐ Iemand die voor ons ongeveer 14 vrijdagavonden beschikbaar is in het jaar
‐ Iemand die het leuk vindt om in een team er samen voor ons te zijn
‐ Iemand die ons uitdaagt en lekker gek kan doen met ons
‐ Iemand die hart heeft voor ons, jongeren
‐ Iemand die ons helpt de weg te vinden in de wereld vol met vragen
‐ Iemand die met ons wil ontdekken wat er de Bijbel ons daarover verteld.
Wij zijn:
‐ De jongeren van nu
‐ Gezellig en hebben vrienden
‐ Spontaan
‐ Enthousiaste teamgenoten
‐ Leergierige jongeren

Wij bieden:
‐ Veel vrijheid, speelruimte en creativiteit
‐ Geloofsopbouw
‐ Een plek in de gemeente
‐ Een geweldig enthousiast team van al
aanwezige leiding

Heb je interesse, wil je meer informatie bel of mail:
Ronald Ars 058-2571385 / 06-10048608
jeugdraad@pgstiens.nl

Bloemen
Afgelopen zondag 11 juni gingen de bloemen uit de Hege Stins naar mevr. A. Tuinhof, Griene Leane 6.

Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
20 juni mw. D. Osinga‐ van Scheltinga, Langebuorren 38
21 juni dhr. A.K. Visser, Gysbert Japicxstrjitte 49
23 juni mw. J. van der Schaaf‐ van der Schaaf, Nije Poarte 23
23 juni mw. M. Kampstra‐ Verkuijl, Venusskulp 42
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
Zieken
Mw. E.v.d. Wielen, Lutskedyk 28 verblijft in De Hofwijck, Verpleeghotel, K 20, Dirk Zeperweg 2, 8917
AZ Leeuwarden.
Mw. G. Mulder‐Terpstra, Petterhusterdyk 23, verbleef in het revalidatiecentrum Noorderbreedte te Leeuwarden en
is weer thuis gekomen.
Mevr. A. Terpstra, Petterhústerdyk 17, verblijft in De Waadwente, afd. Botter, K 13, Birdaarderstraatweg 68, 9101
DA Dokkum.
Dhr. W. Veenstra, Dr. G.A. Wumkesstrjitte 13, is opgenomen in Revaldatie Friesland, locatie Beetsterzwaag, afdeling
A, K 14, Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag
Op donderdag 15 juni wordt K.H.W.Boorsma‐Pickee opgenomen in MCL voor een hartkatheterisatie.

Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u inleveren donderdags voor 20.00 uur op
e-mailadres: nieuwsbrief@pgstiens.nl
Coba Hijma, Brédyk 19, 9051 HZ Stiens
058-2574090

