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Kerkdienst in de St. Vituskerk
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
mw. Ds. T.K. Kwint, Meppel
J. Walsweer
J. Boerma
A. Drahn
A. Regeling
NBG en kerk
LB 27 : 1 en 2; :B 68 : 7 en 9; LB 837 : 1 en 4; LB 657; LB 416
1 Tess 5 : 1-11
na de dienst

Allerzielen
Op donderdag 2 november is de St. Vituskerk open van 20:00 tot 21:30 voor Allerzielen. Iedereen die te maken
heeft (gehad) met verdriet en verlies is van harte welkom om een naam op te schrijven, een kaars aan te steken,
of naar muziek te luisteren. Vorig jaar hebben ongeveer 70 mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt, we
hopen nog iets te groeien!
De Commissie Eredienst.
Tienerdienst 5 november 2017
Volgende week zondag 5 november is het weer zover: de tienerdienst met als thema "Complimenten".
Je bent van harte welkom in het jeugdhonk vanaf 09.30 uur en dat is zeker
een compliment waard!!! Misschien kun je er zelf ook al hard aan werken de komende week.
En misschien zien we je weer verschijnen met nog een vriend of vriendin ..
Ook zij zijn van harte welkom!!!!!
Groet Elly en Henk
Voedselbankactie zondag 5 november a.s.
Volgende week zondag 5 november kan een ieder weer producten
inleveren in De Hege Stins ter ondersteuning van de voedselbank.
Producten die de voedselbank nodig heeft, zijn: koffie, thee, koffiemelk,
rijst, macaroni, potten of blikken groente, boter, margarine en/of
schoonmaakmiddelen.
Helpt u mee? College van diakenen.
Interim-voorzitter kerkenraad
Martin Jansen Klomp is bereid gevonden om op interim basis voorzitter van de kerkenraad te worden
Door het vertrek van Hendrik ten Hoeve als voorzitter van de kerkenraad is er een vacature ontstaan. Ondanks
onze zoektocht naar een goede vervanger voor Hendrik is dit tot op heden niet gelukt. Dit maakt dat we als
moderamen hebben gezocht naar een tijdelijke oplossing. Martin Jansen Klomp wil dit voorzitterschap voor
maximaal een jaar op zich nemen totdat we een nieuwe voorzitter hebben gevonden. Wij zijn blij met deze
helpende hand van Martin. Martin is een zeer ervaren voorzitter die prima weet hoe de hazen lopen binnen
“kerkenland”. Lubbert Tilma is benoemd als vice-voorzitter van de kerkenraad.
Duidelijk is dat we een tijdelijke oplossing hebben gevonden.
Maar dat betekent niet dat we het komende jaar achterover gaan leunen.
We gaan door met het zoeken !
Want naast de vacature van voorzitter, zijn we ook nog op zoek naar een scriba en een pastoraatouderling.
Weet u geschikte kandidaten ? Aarzel dan niet en neem gerust contact op met mij of Lubbert Tilma.
Wilma Hoekstra, scriba
Taizé gebed zondagavond 5 november 2017:
De eerste viering van dit seizoen staat in het teken van bescherming. Waar je ook bent, je mag je
beschermd weten. Tijdens het Taizégebed willen we hier met lezingen, stilte, gebeden en veel
liederen bij stil staan. Kom je ook? De viering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het koor
van de St.Vituskerk in het centrum van Stiens. Bij de uitgang is een collecte t.b.v. de Voedselbank.
Namens de voorbereidingsgroep, Douwine Boomsma-Reitsma (douwinereitsma@hotmail.com)
Collecte 5 november voor christenen in het Midden-Oosten
Dit najaar wil Kerk in Actie middels een grote campagne steun bieden aan kerken in het Midden-Oosten.
Christenen in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië en Irak vluchten christenen voor oorlog en geweld.

In Egypte zorgen aanslagen op kerken voor angst. Deze kerken hebben onze steun hard nodig zodat ze het vol
kunnen houden en een symbool van hoop kunnen zijn. Uw gift is van harte welkom.
College van diakenen.
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!

Bijbel quiz 2017
Op zondag 5 november 2017 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 het Nederlands Bijbelgenootschap werkgroep te Stiens,
Wiebrand van der Meer
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 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

YvonnegoesDutch - breiproject Oeganda
Yvonne is 5 november weer even in ons midden. Je kunt haar dan na de dienst even de hand schudden. In de
Twaklank heeft Yvonne meer verteld over haar breiproject; om de gevangenen te leren breien, zodat ze deze
vaardigheid ook kunnen gebruiken als ze vrijgelaten worden. Ze maken kleertjes en dekentjes voor de allerkleinste
en kwetsbaarste mensjes in Mbale. In de hal van De Hege Stins staat vanaf 5 tot 19 november een doos. In die
doos kunnen jullie € 0,50 stoppen, want dat kost een bolletje garen. Of € 0,30 want dat kost een stel breipennen.
We hopen op jullie gulle gaven.
Het thuisfrontteam YvonnegoesUganda
Bloemen
Afgelopen zondag 22 oktober gingen de bloemen uit de Sint Vitus naar mevr. G. Grupstra, Graldastins 15.
Zieken
Mw. K. Boorsma-Pickée, Canterstins 16 was opgenomen in het MCL, en is inmiddels weer thuis gekomen.
Mw. G. De Boer-Wagenaar, Smelbrêge 1A, is opgenomen in Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM in
Burgum voor revalidatie.
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:
30 oktober
mw. J.M. Duursma- Kamminga, Nije Poarte 33, kamer 107
30 oktober
dhr. D. IJska, De Tsjerne 10
01 november mw. L. van der Zee- van der Bos, Platohof 59
02 november dhr. R. Steenbeek, Tulipastrjitte 38
03 november dhr. G. Exoo, Stienpaad 16
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

