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Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Muz. mdw.:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
S. Bakker
United
T.J. Osinga
A. Regeling
KIA Christenen in Midden-Oosten en kerk
LB 289; LB 672: 3,4,5; LB 898; LB 719; LB 875; 970
Exodus 20: 1-17; Handelingen 15: 1-5; 13-23 en 30-32;
na de dienst*

Tienerdienst
Vandaag zouden we een tienerdienst hebben in het jeugdhonk ... Dit wordt verplaatst naar 19 november a.s.
De reden hiervoor is dat er vandaag een oogstdienst is en dat United speelt en er heilig avondmaal is.
Deze twee zaken willen we jullie niet ontnemen. En daarom van harte welkom op 19 november.a.s.
Groet Elly en Henk
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)
Voedselbankactie
Vandaag 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.
De 1e collecte vandaag is 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. Van harte aanbevolen.
College van diakenen.
Collecte diaconaat 12 november a.s. voor vluchtelingkinderen
Vandaag ontvangt u een folder waarin Kerk in Actie aandacht vraagt voor vluchtelingkinderen In Nederland. Zij
moeten veel verwerken. Dankzij steun via Kerk in Actie kunnen ze meedoen aan activiteiten die hen afleiden van
hun problemen, hun talent ontwikkelen en hun zelfvertrouwen versterken. Geef voor het diaconale werk van KIA.
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!

Kerkelijke menu kaart.
Op maandag 20 november houden we weer een Kerkelijke Menu Kaart.
We hopen er weer een gezellig samenzijn van te maken. Er wordt door mede gemeenteleden voor u
gekookt. U wordt om 11.30 uur in De Hege Stins welkom geheten. De kosten zijn 5 euro p. p .Om
ongeveer 13.00 uur gaan we dan weer naar huis. U kunt zich opgeven tot 17 november bij
onderstaande dames. Geeft u dan ook even aan of u vervoer nodig hebt.
Janke Elzinga 2574837
Sita Veninga 2573506
Hiltsje Zylstra 2574615.
Uitnodiging
Cursus Pastoraat
Dit seizoen biedt de commissie Vorming & Toerusting een korte cursus pastoraat aan op
maandag 6 november en maandag 20 november. Deze avonden zijn bedoeld voor
iedereen die in gesprek gaat vanuit het kerkelijke initiatief: Iedereen die dus vanuit het
zogenaamde ‘nieuw pastoraat’ systeem werkt in onze gemeente. Maar als u dit leest en
graag als gemeentelid wilt aanschuiven, bent u ook van harte welkom! De avonden staan onder leiding van Tine de
Vries en beginnen om 20.00 uur in De Hege Stins.
Graag tot ziens op 6 en 20 november!
Commissie Vorming & Toerusting
Protestantse Gemeente te Stiens
Bloemen
Afgelopen zondag 29 oktober gingen de bloemen uit de Sint Vitus naar de fam. Muller, Graldastins 47.
Zieken
Mw. G. De Boer-Wagenaar, Smelbrêge 1A, is opgenomen geweest in Berchhiem te Burgum en is afgelopen week
weer thuis gekomen.
Dhr. A.J. van Binsbergen, Reinder Brolsmaplein 16, is tijdelijk weer thuis gekomen.
Mw. D. de Boer - Tjepkema, Venusskulp 52, is opgenomen geweest in het MCL maar is inmiddels weer thuis.
Mw. L. Brolsma - Loonstra, Nylânsdyk 2 is opgenomen geweest in het MCL en is weer thuis gekomen.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
9 november
dhr. J. Kampstra, Venusskulp 42
11 november mw. A. Exoo- Rusticus, Stienpaed 16
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
*Koffiedrinken.
In zaal 1 staat de koffie klaar voor degenen die in een wat rustigere omgeving hun koffie willen drinken.

Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u inleveren donderdags voor 20.00 uur op
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058-2574090

