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

9.30 uur
ds. K. Kwint, Meppel
T. Sikkes
T. Beukema
J. Veltman
T. Boorsma en F. Mijnheer
PKN Vredeswerk en kerk
122 : 1 en 2; 978; 103 : 1 en 3; 422; 838 : 1-3; 834
Ps 103 : 8-14; Mt 18 : 21-35
na de dienst

Skilhiem
Woensdag 27 september om 15.30 uur is er een dienst in Skilhiem.
Voorganger is mw. T. de Vries
Tienerdiensten
Volgende week zondag (1/10) weer een nieuwe start met onze tienerdiensten.
Samen gaan we er weer een mooi seizoen van maken.
We beginnen om 09.30 in het jeugdhonk en jullie (klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) zijn van harte welkom
Groet Elly en Henk.
Jovo's
De informatieavond voor de Jovo's is gepland in het Jeugdhonk van De Hege Stins, op zondagavond 1 oktober
2017, vanaf 20:00 uur.
Jovo's staat voor een netwerk van jonge volwassenen en gezinnen en gaat over geloofsopbouw.
Ds. Jaap
Komen en gaan
De Kerkenraad is verheugd dat de volgende gemeenteleden bereid zijn gevonden om binnen onze gemeente als
diaken aan de slag te gaan:
H. van der Wal en
K. Tigchelaar
en dat onderstaande kerkwerkers hun ambtstermijn gaan verlengen:
Ouderlingen:
L. de Vries-Waltje (1 jaar)
C. Osinga-Albers (4 jaar)
E. Meijburg-Reitsma (1jaar)
A. Jansen Klomp-Bruinsma (1 jaar), ze stopt als scriba. Wilma Hoekstra wordt 1e scriba
Diakenen:
A. Westra-Torensma (1 jaar)
S. Veninga-van der Lep (1 jaar)
We gaan afscheid nemen van de ouderlingen
H. ten Hoeve en
L.J. Fennema
en van de diakenen
A. Spoelstra-de Witte en
L. Brouwer
Op zondag 1 oktober vindt in De Hege Stins het afscheid van de aftredende en de bevestiging van de nieuwe
ambtsdragers plaats. Deze dienst staat onder leiding van ds. Overeem.
Ankie Jansen Klomp, scriba

Eerste vaarperiode Ds. Desirée
Tot en met 20 oktober gaat Desirée mee met een internationale oefening. Zij vaart mee op de Zr. Ms. Tromp. Zij
zal proberen regelmatig iets op Facebook te plaatsen. Ook kan de Tromp op Facebook worden gevolgd (zr. ms.
tromp).
Inleveren archiefstukken van vóór december 2009
Mogelijk liggen er nog gemeente-stukken bij gemeenteleden thuis. U moet hierbij denken aan notulen en andere
stukken die zijn verzameld vanuit vroegere kerkelijke functies die u als gemeentelid destijds hebt bekleed.
Hierbij de oproep aan eenieder die nog archiefmateriaal van óf de voormalige Hervormde gemeente, óf van de
voormalige Gereformeerde kerk thuis heeft liggen:
Zou u deze willen inleveren in de daarvoor bestemde doos in zaal 1 van De Hege Stins? U kunt dit inleveren in de
maand september.
Graag gebundeld inleveren, met uw naam en de toenmalige kerkelijke functie erbij, zodat we de secretariële
stukken gemakkelijk kunnen onderscheiden van kopieën.
Op deze manier kunnen we ons kerkelijk archief verder aanvullen en compleet maken.
Alvast hartelijk dank.
Ankie Jansen Klomp ,scriba
Sponsoring zonnepanelen.
Op 13 oktober as is de officiële in gebruik name van de zonnepanelen, we hopen dat veel mensen hierbij aanwezig
zullen zijn.
De werkgroep is druk bezig met de voorbereiding hiervan. Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee/limonade en
iets lekkers. Als spreker is uitgenodigd, Bouwe de Boer, enthousiast verteller over energie en duurzaamheid.
Er wordt ook een veiling gehouden, misschien hebt u uw "eigen" energie omgezet in een schilderij, beeldhouwwerk
oid en wilt u dat ter beschikking stellen voor verkoop, de opbrengst komt ten goede aan de actie zonnepanelen.
Wij horen het graag, u kunt intekenen op de lijst bij het "kerkje" in de hal van de kerk.
Werkgroep sponsoring zonnepanelen.
Riejo Reudink, Jarig Wesseling en Joukje Deelstra
Reminder Kelderopruiming De Hege Stins
Als eerder vermeld wordt er 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 (een aantal hebben dit al
gedaan) en aan te geven welke spullen bewaard moeten worden dan wel weg kunnen.
Bij geen gehoor aan deze oproep (tot uiterlijk 30 september) wordt naar eigen inzicht opgeruimd.
Tussen de spullen is al wel een (stoffig) houtsnijwerk gevonden; uitbeeldend Het Laatste Avondmaal. Wie kent/weet
de herkomst?
Bloemen
Afgelopen zondag 17 september gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de familie De Roos, Kaam 12.
Zieken
Mevr. J. de Vos-Feijen, Uniawei 39, 9051 BC Stiens, verblijft momenteel ernstig ziek thuis
Dhr. J.H. Kloostra, Graldastins 55, verblijft nog in het Skilhiem, afd. KSW, kamer 19.
Mw. G. Kloostra-Wijkstra, Graldastins 55, is opgenomen in het MCL, afdeling G, kamer 7. Adres MCL: Henri
Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.
Dhr. W. Veenstra, Dr. G.A. Wumkesstrjitte 13, is opgenomen geweest in Revaldatie Friesland, locatie Beetsterzwaag,
en is weer thuis gekomen.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
27 september mw. T. Veenstra- Metzlar, Dr. G.A.Wumkesstrjitte 13
29 september mw. S. Deinum- van der Velde, Stienpaad 5
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

