Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
9e jaargang nr. 30 zondag 3 september 2017
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
A. Brouwer
H. Havenga
T.J. Osinga
A. Regeling
Evang. Comm. en kerk
LB 288; LB 791; Opwekking 488; LB 425
Handelingen 9: 1-22;
na de dienst*

De Hege Stins.
Tijdens de dienst vanmorgen is er bijzondere aandacht voor het huwelijksjubileum van Ide en Akke Haagsma (30
jaar getrouwd) en ontvangen zij een zegen over hun huwelijk en hun leven.
Jongerengroep Kiem
Er is een gespreksgroep voor mensen die kort geleden examen hebben gedaan. Ik denk aan oudere tieners of
jonge volwassenen. De groep heet Kiem. Kiem staat voor opgroeien, leren, je voorbereiden op later. Kiem staat
voor steeds meer weten van de bijbel en onze christelijke traditie. Kiem kan een heel mooie voorbereiding zijn op
belijdenis doen.
De eerste avond staat gepland op maandag 4 september 2017, 20:00 uur, De Blikken 3. App je via 06-57341031
Ds. Jaap C. Overeem(Mailen mag ook op: jcovereem@gemeentewerken.net)
Bazaar 9 september!
Hierbij vragen wij u ons te helpen om de opbrengst van de bazaar te verhogen, door het
bakken van een cake.
Graag ontvangen wij op 8 september tussen 19.00 - 20.00 uur in het St. Vitushûs een
cake, die wij bij het draaiend rad als prijs kunnen uitreiken.
Achter in de kerk ligt een intekenlijst klaar voor het cake bakken.
Kerkelijke menu kaart.
Op maandag 18 september gaan we weer van start met de Kerkelijke Menu Kaart.
Samen eten is goed voor de onderlinge band en de spijsvertering. De maaltijd wordt
verzorgd voor ouderen die graag een keer met anderen mee-eten. De kosten zijn 5 euro per
persoon. Er wordt door mede gemeente leden voor u gekookt. Zoals gebruikelijk zien we u
graag om 11.30 uur in De Hege Stins en om 13.00 uur kunt u dan weer naar huis. Nu het
nieuwe seizoen weer begint willen we graag dat iedereen zich weer opnieuw opgeeft bij
onderstaande dames. Meldt u ook even of u vervoer nodig hebt? U komt toch ook?
Wij hebben er weer zin in.
Opgeven kan tot 14 september bij:
Janke Elzinga tel.2574837, Sita Veninga 2573506, Hiltsje Zylstra 2574615
Dienst op Talant.
Op zondagmiddag 10 september is de eerste doelgroependienst van Talant en de Protestantse gemeente te Stiens.
De dienst begint om 15:00 in het restaurant van Talant. Er zullen in totaal 6 vieringen per jaar worden
aangeboden, op de tweede zondag van de maand. Er zijn nog enkele vrijwilligers nodig voor deze en de komende
vieringen. Wilt u zich melden bij Doety van der Lijn? D.vd.Lijn@talant.nl
Ds. Jaap
Dakrenovatie en zonnepanelen De Hege Stins
Nu de zomervakantie voorbij is, de meeste mensen weer aan het werk zijn en de scholen aanstaande maandag
weer beginnen is in betrekkelijke stilte de realisatie van de dakrenovatie en de zonnepanelen uitgevoerd. Het is u
vast wel opgevallen: De Hege Stins heeft een prachtige, moderne uitstraling gekregen.
Bijna twee jaar is gewerkt aan de voorbereiding en binnen twee weken is de realisatie voltooid.
De renovatie van het kerkdak van De Hege Stins is gestart op 24 juli met het verwijderen van de bestaande
golfplaten, die deels asbesthoudend waren, en vervolgens zijn nieuwe vlakke platen (Kingspan) met een isolatie
van 9 cm aangebracht. Op 28 juli was het nieuwe dak gereed waarna meteen is begonnen met het installeren van
de 60 zonnepanelen. Dankzij een zorgvuldige voorbereiding en een strakke planning is op woensdag 2 augustus
de installatie in bedrijf gesteld.

Een eerste resultaat: in augustus is bijna 2000 kWh geproduceerd; in geld omgerekend ongeveer 350 euro.
Binnenkort wordt in de Twaklank een uitgebreid verslag gedaan van dit vrij omvangrijke project om u een indruk te
geven wat er zoal bij komt te kijken.
De crowdfundingsactie van de zonnepanelen loopt nog steeds en meer daarover krijgt u te horen van het
actiecomité.
De werkgroep: Hille de Haan, Thom Boorsma, Jarig Wesseling, Homme van der Wal, Gerke Draaistra en Andries
Postma
Sponsoring zonnepanelen PG te Stiens
U hebt de kerk zeker energie gegeven, de stand op 1 september is € 15.521,30
Maar de actie loopt nog steeds, we hopen het streefbedrag van € 21.700,00 te halen.
Als afsluiting willen we in oktober of november, tijdens de officiële in gebruik name, een "eigen" energiemarkt
organiseren (voor meer informatie hierover, zie Twaklank van september).
Mogen we nog steeds op uw steun en enthousiasme rekenen?
In de loop van september ontvangt u een brief aangaande de financiële afwikkeling van uw toegezegde bijdrage.
Werkgroep sponsoring zonnepanelen,
Riejo Reudink, Jarig Wesseling, Joukje Deelstra
Bloemen
Afgelopen zondag 27 augustus gingen de bloemen uit de Sint Vitus naar de familie Landman, Swanneblomstrjitte
13.
Jubilarissen
Op 30 augustus waren dhr. en mw. De Boer-Tjepkema, Venusskulp 52, 55 jaar gehuwd.
Namens de PG Stiens van harte gefeliciteerd!
Zieken
Dhr. Kloostra, Graldastins 55, verblijft tijdelijk in het Skilhiem Afd. KSW, kamer 19.
Dhr. J. Landman, Swanneblomstrjitte 13, is opgenomen in Noorderbreedte, Borniastraat 40 8934 AD Leeuwarden,
afd. 6.
Dhr. W. Veenstra, Dr. G.A. Wumkesstrjitte 13, is opgenomen in Revaldatie Friesland, locatie Beetsterzwaag, afdeling
A, K 14, Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
08 september mw. A. Ritsema- van der Velde, Wythústerwei 69
08 september dhr. J. van Wier, Graldastins 26
09 september mw. L. Stapert- de Vries, Nije Poarte 3
10 september mw. S. Kars- van Dijk, Van Wyckelstrjitte 10
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fine dag toegewenst!
*Koffiedrinken.
In zaal 2 kunt u ook een kopje koffie drinken en een praatje maken.

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

A faded wedding photograph,
You and me in our first dance
the lives of those
we lost in once sweet embrace
since those days our world has changed:
Our love remains the same
God knows we've had our share of saving grace.
And I'm proud of all the blessings
You have given me,
the mountains we have climbed to get this far.
You learn to take the laughter with the tears
after all these years
You make it feel brand new
after the fires that we walked thru
against the odds we never lost our faith.
In our hearts we've made our home
where our children all have grown
precious moments time can not erase.
We've been livin' up and down the gypsy highway,
seasons that we've learned to share apart
somehow in my heart I always keep you near me
After all these years.
After all these years
You stood by me,
The days and nights that I was gone.
After all these years,
You sacrificed, believed in me.
And you stood strong
'Cause with our love there's nothing left to fear
after all these years.

(Vertaling: het lied gaat over bergen en dalen in een relatie van mensen die al langer bij elkaar zijn. Dat je na al die
jaren nog steeds van elkaar houdt, is genade.)

