Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
9e jaargang nr. 31 zondag 10 september 2017
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
W. de Vries
J. Boerma
J. Veltman
J. van Zwol
jeugdraad en kerk
LB 303; Gezang 162; LB 400; Psalm 118: 8 en 10
Handelingen 9: 32-43 en 10:6;

Koffiedrinken na de dienst
Eerste dienst 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 aan de Ieleane 10. Gisteren heeft er een artikel
over in het Friesch Dagblad gestaan; komt allen.
Er zullen in totaal 6 vieringen per jaar worden aangeboden, op de tweede zondag van de maand. Iedereen is van
harte welkom. 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
Voorgangers: Ds. Jaap C. Overeem en Ds. Dieke de Vries (GV Talant)
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 gemeenteleden voor u gekookt. Zoals gebruikelijk zien we u
graag om 11.30 uur in De Hege Stins, 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
Sponsoring zonnepanelen.
De stand op 8 september is € 15.625,00 en u kunt nog steeds meedoen.
Zo als het nu lijkt is de officiële in gebruik name op 6 oktober 2017.
We willen dan een "eigen" energiemarkt organiseren. De bedoeling is dat u zelf iets hebt gemaakt en dat u dat ter
beschikking stelt voor verkoop, de opbrengst wordt toegevoegd aan de actie zonnepanelen. (Voor informatie zie
Twaklank van September)
De opgavenformulieren liggen op de tafel bij het "kerkje".
Werkgroep sponsoring zonnepanelen.
Collectebonnen.
Dinsdag 12 september van 19.00-19.30 uur verkoop van collectebonnen in De Hege Stins.
Kelderopruiming De Hege Stins
De afgelopen tijd is door de vrijwilligers/hulpkosters hard gewerkt aan het opknappen van de diverse ruimtes in
de kerk.
Er wordt de komende weken een opruimronde gehouden in de kelder onder het podium.
In de loop van de tijd zijn hier veel, wellicht nu overbodige, spullen opgeslagen.
Vraag aan alle commissies; groepen, etc. om je te melden bij de vrijwilligers/hulpkosters en aan te geven welke
spullen bewaard moeten worden dan wel weg kunnen.
Bij geen gehoor aan deze oproep (er wordt een responstijd van 3 weken aangehouden) wordt naar eigen inzicht
opgeruimd.

Huwelijk.
Zaterdag 16 september trouwen Pieter Dijkhuis en Jitty Rauwerda. De kerkelijke inzegening is om 19:00 uur in de
Fontein in Oudemirdum. Ds. Jaap Overeem leidt de dienst. U bent van harte welkom de dienst bij te wonen.
Ds. Jaap
Bloemen
Afgelopen zondag 3 september gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de familie Haagsma, Graldastins 15.
Zieken
Dhr. Kloostra, Graldastins 55, verblijft nog in het Skilhiem, afd. KSW, kamer 19.
Dhr. J. Landman, Swanneblomstrjitte 13, is overgebracht naar het Hospice Marcelis Goverts Gasthuis,
Noordersingel 54, 8917 BB Leeuwarden en ligt op kamer 5.
Dhr. W. Veenstra, Dr. G.A. Wumkesstrjitte 13, is opgenomen in Revaldatie Friesland, locatie Beetsterzwaag,
afdeling A, K 14, Postbus 2, 9244 ZN Beetsterzwaag.
Dhr. K. v.d. Zee, Platohof 59 is opgenomen geweest in het MCL en is weer thuis gekomen.

Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
12 september mw. G. Mulder-Terpstra, Petterhústerdyk 23
17 september mw. A. Van der Meulen- Algra, Anne Rauwerdastrjitte 18
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

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

