Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
9e jaargang nr. 27 zondag 2 juli 2017
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
C. Osinga
T. Beukema
J. Veltman
F. Mijnheer/L. Lousma
PKN Jop en kerk
LB 92a; LB 320; LB 970; LB 718; LB 719; LB 425
Deut 6: 4-9; Handelingen 2: 44 en 45; 4:32-5:11
na de dienst*

Tienerdienst
Volgende week zondag 9 juli a.s. de laatste tienerdienst van dit seizoen. Je bent weer welkom in het jeugdhonk,
we zitten op je te wachten.
We maken er een leuke afsluiting van.
Groet Elly en Henk.
Verjaardagsviering 75+
Iedereen die in april, mei of juni van 2017 jarig is (geweest) en 75 jaar of ouder is geworden is van harte
uitgenodigd voor de verjaardagsviering op woensdag 5 juli 2017 in De Hege Stins om 10.00 uur.
Een viering waarin wij stil staan bij uw verjaardag en die van anderen. Wij willen tijdens deze viering God danken
die het leven geeft. Het is goed om in Gods huis je verjaardag te vieren en als gemeenteleden samen te komen.
Na de viering is er koffie, thee, koek en later een hapje en een drankje.
Dit seizoen vragen wij u een jeugdfoto van uzelf mee te nemen.
Zo ontstaan er vanzelf verhalen over nu en vroeger. Het spreekt voor zich dat uw eventuele partner of
hartsvriend(in) ook van harte welkom is. Ook belangstellenden zijn meer dan welkom!
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u contact met ons opnemen, dan schakelen wij de taxidienst van de kerk
in. Wij stellen het op prijs als u het even laat weten als u niet kunt komen.
De morgen duurt tot ongeveer 12.00 uur.
Het organiserend comité, Anneke van der Wielen (2574917), Karen Ars (2571386), Tine de Vries (06 53705559)
en ds Jaap Overeem (2895763).
Werkgroep sponsoring zonnepanelen
Hartelijk dank voor de bijdragen in contanten (€ 100,=) en de toezeggingen via het dak van het “kerkje”.
De actie loopt nog steeds. Inschrijfformulieren liggen op de tafel in de hal.
De stand op 27 juni is €13.331,=.
Wanneer de panelen worden gemonteerd, krijgt u via ons bericht op welke manier u het bedrag kunt overmaken.
Nogmaals alle sponsoren bedankt.
Laatste inleverdatum zegels boodschappenpakket
Zondag 2 juli kunt u in de kerk nog zegels inleveren voor het bij de Poiesz te sparen boodschappenpakket. De
diaconie spaart deze zegels om pakketten in te zamelen voor de Voedselbank. Mocht u zondag vergeten zijn de
zegels in te leveren dan kunt u ze ook t/m 7 juli op Canterstins 8 in de brievenbus deponeren. Onze hartelijke dank
alvast.
College van diakenen.
Koffiedrinken ouderen
Tijdens de vakantieperiode wordt op donderdag13 juli a.s. een koffiemorgen georganiseerd in
De Hege Stins van 10.00 tot 11.30 uur. Allen van harte welkom. Heeft u vervoer nodig dan graag
bellen met Aukje Westra tel. 058-2573239.
Bloemen
Afgelopen zondag 25 juni gingen de bloemen uit De Hege Stins naar mw. G. Mulder-Terpstra, Petterhústerdyk 23.
Zieken
Mw. E.v.d. Wielen, Lutskedyk 28 verblijft in De Hofwijck, Verpleeghotel, K 20, Dirk Zeperweg 2, 8917
AZ Leeuwarden.
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
Mw. J. Hanter-De Boer, Dr. G.A. Wumkesstrjitte 53, is 21 juni opgenomen in het MCL, afd. B, Kamer 15, Henri
Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.
Verjaardagen
Onderstaand gemeentelid hoopt komende week zijn verjaardag te vieren:
06-07-1936 dhr. Th. Terpstra, Pyter Jurjenstrjitte 38
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
Geboorte
Woensdag 28 juni jl. is Hidde Franke geboren. Zoon van Anouk Veninga en Auke de Jong, Kwartelstraat 15, 8916
BM Leeuwarden.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon.
Nieuwsbrief.
Zoals elk jaar gaat ook nu de Nieuwsbrief tijdens de zomer vakantie niet verschijnen.
De laatste is op 16 juli en op 3 september beginnen we weer.
Denkt u aan het tijdig doorgeven van de kopij?
De redactie wil de samenstellers hartelijk dank zeggen voor het werk, dat elke week weer gedaan wordt. Fijn dat
jullie dit voor de gemeente verzorgen, want de NB is niet meer weg te denken uit onze gemeente.
De redactie.
*Koffiedrinken.
In zaal 2 staat de koffie klaar voor “rustzoekers”.

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

