Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
9e jaargang nr. 49 zondag 12 november 2017
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
J. Sloot
H. Giesing
J. Veltman
T. Boorsma en F. Mijnheer
KIA Diaconaat en kerk
LB 275 (1 en 3 allen, 2 en 4 cantorij); LB 881 (Cantorij); God bewaar mij; Lied 184(Andre Troost);
LB 875; LB 905
Lezingen:
Handelingen 16: 6-12; 16-20a; 22-34
Koffiedrinken na de dienst
Talant.
Om 15.00 uur is er een dienst bij Talant.
Voorganger is mw. Ds. Dieke de Vries.
Collecte diaconaat is voor vluchtelingkinderen
Kerk in Actie aandacht vraagt uw aandacht 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 vandaag 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 samen zijn 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
Op maandag 20 november biedt de commissie Vorming en Toerusting een cursus pastoraat
aan.
Deze avond is 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 avond staat onder leiding van Tine de Vries en begint om 20.00 uur in De Hege Stins.
Graag tot ziens op 20 november!
Commissie Vorming & Toerusting
Protestantse Gemeente te Stiens

Uitnodiging
De wereldreligies in beeld gebracht op
donderdag 23 november en donderdag 21 december
Via de media krijgen we beelden te zien en verhalen te horen van mensen die geen christenen
zijn. Hoe staan zij in deze wereld en hun maatschappij? Wat is de essentie van hun geloof? En
hoe is die godsdienst feitelijk uit te leggen?
Dr. A. J. Jonker, godsdienstwetenschapper en theoloog, gaat ons op 23 november vertellen over
het Boeddhisme en het Hindoeïsme (de zgn. polytheïstische godsdiensten) en later op
21 december over de Islam en het Jodendom (de zgn. monotheïstische godsdiensten).
De avonden worden in De Hege Stins gehouden en beginnen om 20.00 uur
U bent van harte uitgenodigd!
Commissie Vorming & Toerusting
Collectebonnen:
Op dinsdag 14 november kunt u weer collectebonnen kopen van 19.00 tot 19.30 in de hal van de Hege Stins.
De kerkrentmeesters
Zonnepanelen.
De totale opbrengst zonnepanelen per heden is 4.18Mwh dit is 4180 Kwh.
Start op 2 augustus tot 9 november.
Ongeveer 25% van totaal benodigd.
U kunt de actuele stand vinden op de monitor in de hal van De Hege Stins.
De werkgroep.
KBO/PCOB
Het bestuur van de KBO/PCOB afdeling Leeuwarderadeel nodigt u hartelijk uit voor de vergadering op dinsdag 14
november 2017 ’s middags half drie in De Hege Stins te Stiens.
De heer G. Fokkema uit Leeuwarden spreekt over de overval op de Leeuwarder Gevangenis in de Tweede
Wereldoorlog. De heer Fokkema kan uit eigen waarneming u nog eens meenemen naar deze ingrijpende
gebeurtenis voor veel mensen.
Gasten welkom!
Passage.
Woensdagavond 15 Nov om 19:45 uur houden wij onze leden bijeenkomst in De Hege Stins.
Dhr. Cees Spronk vertelt over zijn werk in een team van medische specialisten in Bangladesh
en Nigeria, voor meer informatie (zie programma boekje 2017 - 2018) en (www.faridpur.nl)
Gasten zijn van harte welkom. Inl. 2571450.
Bloemen
Afgelopen zondag 5 november gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de fam. Loonstra-Jansma,
Noardkromp 24.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
15 november mw. A. Flonk-Dijkstra, Venusskulp 59
15 november dhr. IJ. Elzinga, Noardkromp 8
18 november mw. J. Brouwer-Kingma, Dobbe 11
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

