Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
9e jaargang nr. 37 zondag 22 oktober 2017
Kerkdienst in de St. Vituskerk
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. H. Post-Knol, Dronrijp
E. Schraa
H. Giesing
N. van Dijk
A. Regeling
diaconie en kerk
LB 277; LB 122 : 1, 2 en 3; LB 304; LB 653 : 1; LB 653 : 6; LB 362 : 1 en 3; LB 422
Deuteronomium 6: 4t/m 9
na de dienst

Skilhiem.
Woensdag 25 oktober ‘s middags om 15.30 uur is er een dienst in Skilhiem.
Voorganger is mw. Ds. J.W. van Dijken, Hallum
St. Vituskerk
Zondag 29 oktober gaat voor in de Sint Vituskerk Mw. Ds. K. Kwint, Meppel.
Kom jij ook op de Open Worship avond?!
Rise nodigt u en jou uit bij de derde Open Worship avond. We willen graag samen met jullie
weer God aanbidden en over Hem leren. Thema van de avond
is ‘In God we trust!’. Op een ontspannen avond willen we
samen met onze spreker en eigen jeugdband dichter bij God
komen. We starten met muziek vanaf 19:00 uur en er zal
continu mogelijkheid tot inloop zijn. Jij kan zelf dus het
moment bepalen waarop jij er kan zijn, te laat voor de
begintijd bestaat dus niet.
Jesmar Jonker is de spreker van de avond, mis hem niet!
Datum & Tijd: 19 november
Inloop vanaf 19.00 – 20.30 u.
Welkom in De Hege Stins!
Waarom? – er is geen mens die het begrijpt
Op woensdag 1 november is er een poëzie-avond over verdriet en troost in De Hege Stins. We
praten met elkaar over een aantal gedichten rond dit thema.
Aanvang 19.45 u.
Wilt u zich i.v.m. kopieerwerk en thee/koffie vóór 26 oktober opgeven bij Gryt van Beem (05825721490) of bij Willem Huisman (058-2572725)
Iedereen is van harte welkom.
Bijbel quiz 2017
Op zondag 5 november wordt de Bijbel quiz van het Nederlands Bijbelgenootschap in De Hege Stins gehouden. Op
deze avond kunt u kijken hoe groot uw Bijbelkennis is. Wilt u de uitdaging aangaan door mee te doen met de quiz?
Namens het NBG zie ik U dan graag. Het wordt ongetwijfeld een leuke avond. De inloop is vanaf 19.15 uur en om
19.30 uur zal de bijbel quiz starten. De avond zal duren tot 21.30 uur.
Namens de Nederlands Bijbelgenootschap werkgroep te Stiens,
Wiebrand van der Meer
Energiemarkt/Veiling
Vorige week een geslaagde energiemarkt/veiling in De Hege Stins.
De opbrengst van de veiling van de ingebrachte goederen bedraagt tot nu toe € 1.600,00. In zaal 4 van De Hege
Stins liggen nog een paar schilderijen en keramiek. Mocht u nog belangstelling hebben, neem gerust een kijkje, het
is nog te koop. U kunt ook nog steeds sponsoren, het "kerkje" staat nog in de hal van De Hege Stins. Het rek.nr.
voor giften is NL36INGB0000824551 tnv kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Stiens wel erbij vermelden dat
het voor de zonnepanelen is. De totale stand is € 18.000,00 het zou mooi zijn dat we op € 21.700,00 komen,
zodat we kunnen zeggen dat alle zonnepanelen door gemeenteleden zijn gesponsord.
De werkgroep.

Vakantie als balsem voor lichaam en geest
“In juli was ik te gast in Hotel Dennenheul in Ermelo en het was een hele mooie week. Niet alleen wat het weer
betreft, maar het was balsem voor lichaam en geest. Zoveel toegewijde zorg werkt helend”, vertelde een
vakantiegast.
Als er in uw gemeente ook ouderen zijn, die aandacht en gezelligheid nodig hebben, vertelt u hen dan over
de diaconale vakantieweken van Hetvakantiebureau.nl. Er zijn in november en begin december nog diverse
hotelkamers beschikbaar in Nieuw Hydepark in Doorn. Maar ook met Kerst en Oud & Nieuw hoeft men niet alleen
thuis te zitten; in Dennenheul in Ermelo, De Werelt in Lunteren en in De Heerenhof in Mechelen worden gezellige
vakantieweken georganiseerd. Men kan volop genieten van de fijne kerstsfeer en heerlijke maaltijden in onze
hotels en mee met de verschillende uitstapjes.
Voor de feestdagen zoeken wij nog dringend zorgvrijwilligers zodat we nog meer vakantiegasten kunnen
ontvangen. Bel voor meer informatie: tel.: (0318) 48 66 10 of mail naar: info@hetvakantiebureau.nl of kijk
op www.hetvakantiebureau.nl.
College van Diakenen.
Bloemengroet
Ieder zondag gaat er namens onze gemeente een bloemengroet naar een gemeentelid. Het is voor de bezorger van
de bloemengroet van belang om te weten wat de reden is van deze bloemengroet. De kerkenraad heeft daarom
besloten dat de ouderling van dienst indien nodig achtergrond informatie kan geven aan degene die namens ons
die zondag de bloemen wegbrengt. Dat geeft voor de bezorger van de bloemen net even iets meer houvast.
Hierbij nodig ik u en jou dan ook van harte uit om deze bloemengroet te bezorgen.
Uw en jouw bezoek wordt erg gewaardeerd !
Wilma Hoekstra, scriba
Jampotactie – Jeugdwerk P&Z – Jampotactie – Jeugdwerk P&Z – Jampotactie
Het is weer tijd voor onze ‘jampotactie’. Bij diverse gemeenteleden staat een jampot van
het jeugdwerk. Hierin wordt geld gespaard voor Martha Wacheke Njau uit Kenia. Martha
is financieel geadopteerd via Compassion door het jeugdwerk. In de komende weken
komen de kinderen, onze vrijwilligers, weer langs en worden de jampotten geleegd. We
hopen weer op een geslaagde actie. Namens Martha al vast bedankt.
Mocht u nog geen ‘jampot’ hebben terwijl u wel graag mee wilt sparen neem dan contact op met
Leo Brouwer (l.brouwer85@upcmail.nl). In geval u een gift wilt geven dan kunt u gebruik maken van het volgende
nummer: NL 54 RABO 0395 4773 95 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Stiens o.v.v. Jampotactie
Jeugddiaconaat.
Jeugdwerk Peper & Zout
Sieraden maken van koffiecups
Hallo gemeenteleden, de zomer is weer voorbij (helaas!) maar de tijd van gezellig binnen knutselen komt eraan.
Voor mij betekent het dat ik weer ga starten met de workshops "sieraden maken van koffiecups".
De helft van de opbrengst wil ik dit seizoen bestemmen voor Ma'laap, dat houdt in dat van de €10 per deelnemer
€5 naar Ma'laap gaat!
De eerste start op zaterdag 21-10 gevolgd door 4-11, 18-11 en 9-12, we beginnen om 14.00 uur en sluiten het af
tussen 17.00 en 18.00 uur.
Locatie: tandartspraktijk Stiens, Hege Hearewei 1c, 9051 AA, Stiens.
Opgave kan dmv belletje naar 058-2571797 of 0613648905 of email: creatiefmetkoffiecups@gmail.com.,
N.B.minimale deelname =4, maximale =10, leeftijd indicatie: vanaf groep 8 tm 80 plussers!!!
Van harte aanbevolen en wees welkom !!!, groetjes Martje Roerdink
Bloemen
Afgelopen zondag 15 oktober gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de fam. Veenstra, Dr. Wumkesstrjitte 13
Jubileum
Op 24 oktober zijn dhr. en mevr. Tuinstra-Hoving, Ikeleane 8, 55 jaar gehuwd.
Namens de PG Stiens alvast van harte gefeliciteerd!
Zieken
Mw. D. Osinga - van Scheltinga, Langebuorren 38, was opgenomen in het MCL maar is inmiddels weer thuis.
Mw. K. Boorsma-Pickée, Canterstins 16 is opgenomen in het MCL, afdeling U, kamer 2.
Mw. G. de Boer - Wagenaar, Smelbrêge 1A, mocht het ziekenhuis verlaten en verblijft nu in Berchhiem, afdeling
Oleander, kamer 1.03, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM in Burgum voor revalidatie.
Dhr. J.H. Kloostra, Graldastins 55, verblijft nog in het Skilhiem, afd. KSW, kamer 19.
Dhr. A.J. van Binsbergen, Reinder Brolsmaplein 16, verblijft in het Verpleeghotel de Hofwijck, kamer 15, Dirk
Zeperweg 2, 8917 AZ Leeuwarden.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
23 oktober mw. N. Brinksma- Adema, Wilgebeampaed 14
26 oktober mw. T. Snijder- de Haan, Van Wyckelstrjitte 44
29 oktober dhr. K. Ottens, Nije Poarte 73

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

