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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
J.R. Boonstra
T. Beukema
D. Smidt
A. Regeling
audiofonds en kerk
LB 218; LB 865: 1 en 2; Juicht, want Jezus is Heer, Sela; Psalm 150; LB 865:3; LB 861;
Prediker 11: 7 – 12:1; Handelingen 7: 54- 8:1
na de dienst

Audiofonds
Vandaag is er voor 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
Save the date - UITNODIGING STARTWEEKEND
STARTZONDAG 2017. We sluiten dit jaar aan bij het landelijke initiatief: kerkproeverij. Dat is een initiatief om
mensen die wat verder van de kerk af staan (opnieuw) te laten kennismaken met de kerk. Het is een goede zaak
om, voordat je jezelf aan de buitenwereld presenteert als gemeente, ook te bouwen aan de onderlinge contacten.
Daarom is er in het startweekend ook gelegenheid om aan elkaar te proeven, tijdens een maaltijd van de
generaties, waarbij jong en oud aan elkaar proeven en zich met elkaar verbinden.
Op vrijdagavond 15 september om 19.00 uur kunt u deelnemen aan de generatiemaaltijd in De Hege Stins. We
willen u vragen deze datum vrij te houden in uw agenda. De bedoeling is dat wij, behalve de maaltijd, met elkaar
in gesprek gaan over het verhaal van de verloren zoon. Nadere informatie volgt t.z.t..
Peper en Zoutfestival op zaterdag
Peper en Zout organiseert op zaterdag 16 september een festijn, waarop u diverse producten kunt kopen, er een
lekker hapje voor u klaarstaat terwijl u uw auto kunt laten wassen en wat dies meer zij.
Startzondag op zondag
Op zondag 17 september is de startdienst om 9:30 uur in De Hege Stins. Na de dienst is er koffie met wat
lekkers. Wilt u eraan denken zelf wat lekkers mee te nemen?
Als u iets wilt betekenen, bijvoorbeeld door voor ons te koken op vrijdag 15 september, laat u dat dan horen via
het mailadres: startzondag@pgstiens.nl? Houdt u Twaklank, de Nieuwsbrief, www.pgstiens.nl en onze
facebookgroep in de gaten?
Vriendelijke groet,
Werkgroep Startzondag

Werkgroep sponsoring zonnepanelen
Ook de afgelopen dagen zijn er weer toezeggingen binnengekomen.
De huidige stand (9 juli) is € 14.061,=.
We danken iedereen die weer een toezegging heeft gedaan.
Bent u misschien net terug van uw vakantie?
U kunt nog steeds per e-mail mee doen aan deze sponsoractie onder opgave van naam, adres en sponsorbedrag
U zendt de e-mail aan: kerkrentmeesters@pgstiens.nl
Nogmaals alle sponsoren bedankt.
In de startblokken
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het vernieuwen van het dak van De
Hege Stins.
Deze week hebben we overeenstemming bereikt met de beide aannemers over de prijs en de planning van het
werk.
Het gespecialiseerde bedrijf Ark&Reau te Aldeboarn verzorgt het slopen van de golfplaten, die deels
asbesthoudend zijn en het bedrijf De IJzeren Man te Joure legt een nieuwe dakbedekking bestaande uit vlakke
gecoate (kleur antraciet) platen met een isolatie van 90 mm.
De werkzaamheden starten maandag 24 juli en bij goed weer hebben we vrijdag 28 juli een nieuw dak.
In deze week is De Hege Stins dicht en dan kunnen er dus geen activiteiten georganiseerd worden.
Als het weer niet voldoende meewerkt is de uitloop van het werk in de week daarop.
De plaatsing van de zonnepanelen is gepland eind augustus/begin september en wordt verzorgd door het bedrijf
Zonderland te Minnertsga.
Werkgroep dakrenovatie en zonnepanelen
Boodschappenpakket
De actie bij Poiesz om te sparen voor een boodschappenpakket is afgelopen. Met elkaar hebben we maar liefst 24
pakketten voor de voedselbank bij elkaar gespaard. Een geweldig resultaat. Alle zegeltjesspaarders heel hartelijk
dank!
College van diakenen.
Koffiedrinken ouderen
Tijdens de vakantieperiode wordt op donderdag 17 augustus een koffiemorgen gehouden
in De Hege Stins van 10.00 tot 11.30 uur. Allen van harte welkom. Noteert u alvast de
datum. Heeft u vervoer nodig dan graag bellen met Alice Drahn tel. 058-2574805
Het Vakantiebureau.nl
Gratis vakantiemidweek voor ruim 400 eenzame senioren.
Het doel van deze vakantieweek is om senioren met een kleiner wordend sociaal netwerk en/of een smalle beurs
ook te laten genieten van een heerlijk onbezorgde vakantie. Juist in de donkere wintermaanden die toch al vaak
lastig zijn voor deze doelgroep. Voor meer informatie zie de website van pgstiens onder nieuws.
College van Diakenen
Brochure avondmaal
De protestantse kerk heeft een brochure laten schrijven door Prof. Dr. Muis over het avondmaal. Ik kon ze gratis
bestellen: ze liggen op de leesplank in De Hege Stins. Wie belangstelling heeft kan ze gratis meenemen!
Ds. Jaap Overeem
Vakantie
Vanaf vrijdag 22 juli ben ik drie weken met vakantie. Mevr. Tine de Vries zal mij in voorkomende gevallen
vervangen.
Ds. Jaap C. Overeem
Bloemen
Afgelopen zondag 9 juli gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de fam. Buisman, Lege Hearewei 18.
Zondag 16 juli gaan de bloemen uit de kerk naar mw. J. Hanter-De Boer, Dr. G.A. Wumkesstrjitte 53.
Zieken
Dhr. J. Spoelstra, M.B. Hoogeveenstrjitte 1, is opgenomen in het MCL afdeling G. kamer 7,
Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.
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 geweest in het MCL, en is inmiddels weer thuis
gekomen.

Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen de komende weken hun verjaardag te vieren:
18-07 dhr. J. Elzenga, Ungastins 8
22-07 mw. J. Hanter – de Boer, Dr. G.A. Wumkesstrjitte 53
29-07 mw. J. van der Bijl- Sijtsma, Felixwei 69
29-07 dhr. W. B. Snijder, Van Wyckelstrjitte 44
29-07 mw. A. van der Ploeg- van der Werf, Poaitrije 9 Hijum
03-08 dhr. R. van der Iest, Sint Vitusplein 33
05-08 mw. J. Sloot- Nicolay, Wythústerwei 68
05-08 mw. R. Visser- Rozendal, Gysbert Japicxstrjitte 49
09-08 mw. T. van der Wal- Sloot, Venusskulp 43
14-08 dhr. P. Bosma, St.Vitusplein 23
15-08 dhr. A v Steenis, Cruquiushoeve geb. 5B, kamer 27, Spieringweg 801, 2142 ED Cruquius (zus woont
Stienzer Hegedyk 7B )
16-08 dhr. S. de Boer, Venusskulp 52
18-08 mw. T. van der Velde- Nauta, Van Wyckelstrjitte 40
19-08 mw A. Loonstra – Kooistra, Ljurkstrjitte 26
21-08 mw. G. Bosma-van der Veen, St.Vitusplein 23
20-08 mw. G. Zijlstra- van der Weij, Wythústerwei 33A
23-08 mw. D. van der Goot- Heegsma, Lege Marren 1
24-08 dhr. D. de Boer, Stienpaad 13
28-08 mw. R. Hoogstins, Stienpaad 14
29-08 dhr. P. van der Veen, Aldlânsdyk 36
31-08 mw. T.G. Kossen- Onrust, Sixmastins 30
01-09 dhr. A. Dotinga, Lege Hearewei 41 A
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.
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

