Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
9e jaargang nr. 43 zondag 3 december 2017
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
E. Overeem
T. Beukema
T.J. Osinga
L. Lousma en J. Wierstra
VituStins Cantorij en kerk
LB 440; LB 458a; Hemelhoog 156; LB 762: 1,3,5,6; LB 146a: 4-7; LB 442
Jesaja 9: 1-6; Jesaja 25: 1-12
na de dienst*

Tienerdienst
Vandaag is het weer tienerdienst in het jeugdhonk. We hopen weer op een grote opkomst.
Thema is Complimenten. We zitten op je te wachten vanaf 09.30 uur …
Welkom
Orgelvesper
Op zondagavond 3 december om 19.30 zal er in de St.Vituskerk opnieuw een ORGELVESPER gehouden worden
met medewerking van de organisten Jan Boerma en Han Giesing.
Het orgelspel en de vesper zullen in het teken staan van de 1e Advent.
We hopen op een goede opkomst en nodigen u van harte uit.
De commissieleden:
Aukje Brouwer en Janny Walsweer.
Bevestiging ambtsdrager op 10 december a.s.
Op zondag 10 december wordt Martin Jansen Klomp bevestigd in het ambt van ouderling. Deze bevestiging vindt
plaats in de ochtenddienst en wordt gehouden in De Hege Stins.
Deze dienst begint om 9.30 uur.
Zoals al eerder aangegeven neemt Martin Jansen Klomp op interim basis voor een periode van maximaal 1 jaar het
voorzitterschap van de kerkenraad op zich.
U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.
Wilma Hoekstra, scriba

Laat er licht in ons hart in ons leven zijn, Illumina
Iets met een lichtsnoer, engelenvleugels, krantenpapier, Jozef, Maria, het
kindje Jezus, kartonnen dozen, herders, laminaatplanken, wijzen en behang .....
Nieuwsgierig geworden?
De leiding van de kindernevendienst van de protestantse gemeente Stiens nodigt jullie van harte uit om ons
tijdens de adventzondagen op 3, 10, 17 en 24 december mee te komen helpen met het kerstproject. De diensten
beginnen om 9.30 uur in De Hege Stins.
JIJ KOMT TOCH OOK?
Op maandag 25 december vieren we het kerstfeest. Dit wordt gehouden in de St. Vitus kerk en
begint om 9.30 uur. Iedereen is van harte welkom om het feest van licht en vreugde mee te vieren.
Houd je ook zo van zingen en wil je tijdens het kerstfeest op maandag 25 december in ons
kinderkoor meezingen? Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 zijn welkom. Wij oefenen vanaf
zondag 26 november elke zondag om 11.00 uur in De Hege Stins.

Kerstmiddag.
Op zaterdagmiddag 16 december a.s. organiseert de diaconie een kerstmiddag in De Hege Stins. We beginnen
deze middag met een kopje koffie of thee, we volgen een kerstliturgie en we eindigen met een broodmaaltijd.
Na afloop is er een collecte.
U kunt zich tot uiterlijk 11 december opgeven bij:
* Aukje Brouwer, Noardkromp 25
tel. 2572729
* Janke Elzinga, Spoarbuert 16
tel. 2574837
* Sita Veninga, Felixwei 26
tel. 2573506
Geeft u aan of u vervoer nodig heeft en/of gebruik maakt van een rolstoel of rollator?
Wij zien u graag op zaterdag 16 december om 15.30 uur in De Hege Stins.
Het duurt tot ongeveer 19.00 uur.
Wij hopen op een gezellig samenzijn.
De diaconie.
Hetvakantiebureau.nl: Verpleegkundigen/verzorgenden tekort!
Hetvakantiebureau.nl heeft dit jaar nog een aantal diaconale vakantieweken gepland.
Voor de vakanties dit najaar en rond Kerst (20-27 december) en Oud&Nieuw (27 dec- 2/3 jan) komen we
verpleegkundigen en verzorgenden tekort in De Werelt (Lunteren), De Heerenhof (Mechelen) en in Nieuw Hydepark
(Doorn). Wilt u dit binnen uw gemeente onder de aandacht brengen? Voor meer informatie en/of aanmelding kan
men contact opnemen met Ria Hertog (coördinator zorg), rhertog@hetvakantiebureau.nl, tel. (0343) 74 58 90.
College van Diakenen
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.
Concert.
Op zaterdag 9 december om 20.00 uur geven Gospelkoor Bliid Boadskipsjongers (Berltsum) en fanfare Crescendo
(Hijum-Finkum) o.l.v. Wim Dijkstra een concert in De Hege Stins.
Thema “Hallo Kerst”.
Entree € 10.
Kinderen tot 16 jaar gratis.
Bloemen
Afgelopen zondag 26 november gingen de bloemen uit De Hege Stins naar mevr. P. van Binsbergen-Boersma,
Nieuw Mellens, Borniastraat 32, 8934 AD Leeuwarden.
Zieken
Mw. H. C. Bervoets-van der Tuuk, Smelbrêge 1C is opgenomen geweest in het MCL en is weer thuis gekomen.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
05 december dhr. J.H. Droogsma, De Kaam 16
06 december dhr. J. Brouwer, Nije Poarte 31
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
*Koffiedrinken.
In zaal 1 kan in een wat rustigere omgeving ook een kopje koffie gedronken worden

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

