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Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
R. Groenewoud
J. Boerma
J. Ars
A. Regeling
diaconie en kerk
LB 68: 7 en 9; LB 68: 12; LB 905; AWN II, 15; LB 867
Handelingen 5: 33-42; Handelingen 6: 1-7
na de dienst

10-er Dienst
Zo rond de klok van 09.30 luiden wij vandaag de laatste tienerdienst in, en willen je graag nog een hand geven en
fijne vakantie toe wensen.
Dat gaan we met z`n allen doen in het jeugdhonk. Zie je kans om tijdens deze 10-er dienst langs te komen. Je
bent van harte welkom.
Groet Elly en Henk.
Werkgroep sponsoring zonnepanelen
Hartelijk dank voor de bijdragen in contanten (€ 50,=) en de toezeggingen via het dak van het “kerkje”.
Het is werkelijk hartverwarmend hoe U reageert.
De actie loopt nog steeds. Inschrijfformulieren liggen op de tafel in de hal.
De stand op 2 juli was €13.531,=.
Nogmaals alle sponsoren bedankt.
Livestream video
Sinds een aantal jaren bieden we een videostream aan van de kerkdiensten. Momenteel worden daar problemen
mee ervaren. Zelf ervaren we ook momenten waarop het even niet wil, en andere momenten waarop het
probleemloos lijkt.
Nu is het lastige dat er tussen de videocamera in de kerk tot aan uw laptop of tablet een hele hoop stappen zitten.
De camera registreert beeld. Dat beeld mixen we met de beeldmixer. Vervolgens wordt het digitaal gemaakt via
de encoder. Vervolgens gaat het naar internet, via heel veel apparatuur, en komt het bij onze streampartner
terecht. Zij zijn een soort van verdeeldoos: wij sturen er één livestream naar toe, en zij verdelen het naar iedereen
die graag de livestream wil bekijken. Dus vanaf de streampartner komt de video via uw internetprovider
uiteindelijk bij u op de computer terecht.
Het slecht functioneren van de livestream blijkt wat willekeurig te zijn. Dezelfde kerkdienst kan door de een
zonder problemen worden bekeken, terwijl het bij de ander telkens hapert. Vaak werkt het wel weer nadat de
webpagina even wordt ververst, en de video weer opnieuw aan wordt gezet.
Hoe dan ook, wij willen graag uw hulp. Om wat meer inzicht te kijken willen we u vragen – wanneer u de
livestream bekijkt – om op te schrijven welke stream u bekijkt (DHS of StV), hoe laat u een probleem ervaart (liefst
op de minuut nauwkeurig), wat u ervaart, en of u via het verversen van de pagina weer verder kunt.
U mag dit vervolgens sturen naar taco@osinga.frl, zodat we een verdere analyse kunnen maken.
Audiofonds
Op 16 juli is de eerste keer een collecte voor het Audiofonds. Omdat dit een nieuw fonds is, willen we u hier graag
iets over vertellen.
Het Audiofonds is opgericht op initiatief van United en Rise. Binnen de kerk wordt er veel audioapparatuur
gebruikt, zeker wanneer een van de bands speelt. Deze apparatuur zal ooit eens kapot gaan en vervangen moeten
worden. Nu kunnen wij natuurlijk op die momenten aankloppen bij de kerkrentmeesters, maar dan wordt het
reactief en onverwacht, in plaats van proactief. Daarom willen we geld sparen voor vernieuwing van
audioapparatuur voor onze kerkgebouwen.
Het Audiofonds gaat niet alleen over apparatuur voor de beide bands. Het gaat over de gehele versterking van
geluid in beide kerken, dus ook over spraak. Aan de andere kant is het fonds niet bedoeld voor bijvoorbeeld het
onderhoud van de orgels.
Met het fonds sparen we bijvoorbeeld voor (betere) microfoons voor zang, spraak, specifieke instrumenten zoals
de vleugel, en voor vervanging van de mengtafels, monitorspeakers, audio-kabels, etc. En goede materialen zijn
duur. Daarom is het nodig om te sparen. Samen met de kerkrentmeesters wordt overlegd wat er vanuit het
Audiofonds gekocht wordt, en wat er gespaard wordt.
Sinds het fonds bestaat ontvangen United en Rise voor hun optredens een financiële bijdrage. Deze bijdrage gaat
volledig naar het Audiofonds, wat uiteindelijk resulteert in apparatuur voor de kerk.

Daarmee blijft het geld binnen de kerk. Daarnaast willen we ook via collectes en wellicht een benefietconcert
sparen voor het Audiofonds.
Wij willen daarom de collecte van 16 juli graag van harte aanbevelen.
Taco Jan Osinga
Opbrengst Paascollecte en collecte voor de Solidariteitskas
De opbrengst van de Paascollecte is € 1944,50. Vorig jaar heeft de Paascollecte € 2.137,00 opgebracht.
De opbrengst voor de collecte voor de Solidariteitskas bedraagt op dit moment € 3.700,00. Aan de landelijke kerk
moeten wij dit jaar een bedrag van € 5.020,00 afdragen. Helpt u ook mee om minimaal het bedrag van de afdracht
te halen?
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 2 juli gingen de bloemen uit De Hege Stins naar mw. Coba Hijma, Bredyk 19.
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 opgenomen in het MCL, afdeling A, Kamer 12, Henri
Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.
Verjaardagen
In de nieuwsbrief nr. 26 van zondag 25 juni ontbrak per abuis het overzicht van de verjaardagen van enkele
gemeenteleden.
Op verzoek hierbij de rectificatie:
25 juni dhr. H. Jansma, Van Wyckelstrjitte 46
26 juni dhr. A. Hijma, de Waadwente, kamer 18, 2e etage Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum
27 juni mw. T. Bijlsma- Zijlstra, Dobbe 5
30 juni mw. A. Dijkstra- Radersma, Pieter Jurjensstrjitte 32
30 juni dhr. E. Sloot, Wythústerwei 68
30 juni dhr. J.J. Langeraap, Dobbe 9
01 juli
dhr. J. Schalk, Akasiahof 12
Allen alsnog van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
11 juli mw. M. J. van Dijk- de Graaf, Stienpaad 18
11 juli dhr. Tj. H. Haites, Stienpaad 8
13 juli mw. L. Helfferich- Hansma, Ljurkstrjitte 6
15 juli dhr. T. Hoekstra, Graldastins 23
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
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.

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

