Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
9e jaargang nr. 41 zondag 19 november 2017
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
R, Groenewoud
H. Havenga
T.J. Osinga
J. van Zwol
diaconie en kerk
LB 825: 1-3; LB 825: 4-5; LB 825: 6-7; LB 825: 8-10; LB 969; LB 971
1 Tessalonicenzen 3: 1-6; Handelingen 17: 1-15
na de dienst
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!

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 op21 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.
Vermist
Zondagmorgen 12 november jl. na de kerkdienst in De Hege Stins, bleken mijn winterjas incl. sjaal (zat in de
mouw) niet meer aan de kapstok te hangen. Is er misschien iemand die per ongeluk de verkeerde jas met sjaal
heeft meegenomen ?
Omschrijving van mijn winterjas en sjaal:
- een rood doorgestikt winterjack (zonder capuchon; driekwart lengte) met ritsen op de zakken
- een wollige sjaal in bonte kleuren (veelal roodtinten) van normale lengte en breedte
De jas en sjaal had ik opgehangen aan de kapstok direct links bij binnenkomst van de hal.
Mocht u misschien mijn jas en sjaal bij u thuis op de kapstok hebben hangen, dan hoor ik graag van u.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
mevrouw A. van der Meulen

Anne Rauwerdastrjitte 18
telefoonnummer 058 - 257 4033.
Jubilea
Op 21 november zijn dhr. en mevr. Veenstra-Goudzwaard, Roptastins 16, 60 jaar gehuwd.
Op 22 november 17 zijn dhr. en mevr. Spoelstra, M.B. Hoogeveenstrjitte 1, 55 jaar gehuwd.
Op 24 november zijn dhr. en mevr. Wiggers-Dijkstra, Swanneblomstrjitte 11, 50 jaar gehuwd.
Namens de PG Stiens allen alvast van harte gefeliciteerd!
Bloemen
Afgelopen zondag 12 november gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de fam. Boorsma,
Canterstins 16.
Zieken
Geen meldingen ontvangen.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
20 november mw. G. Tanja-Postma, Petterhústerstate 6E, Petterhústerdyk 6c
21 november dhr. Sj. Dijkstra, Bennemastate, Kamer 167 B, Rijksstraatweg 165, 9254 DE Hurdegaryp
26 november mw. D. van der Lep-Kamminga, Nije Poarte 19
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

