Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
9e jaargang nr. 45 zondag 17 december 2017
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
W. Hansma
A. de Boer
J. Ars
T. Boorsma en F. Mijnheer
diaconie en kerk
LB498; LB 462; LB 166; LB 494; Illumina; LB 496
Mattheüs 1: 18-25;
na de dienst

Kerkdiensten.
Zondag 24 december gaat voor in de eredienst in De Hege Stins ds. H.F. de Vries wonende te Ternaard, predikant
te Dokkum.
Eerste Kerstdag 25 december gaat voor in de eredienst in De Hege Stins ds. E. Overeem wonende te Leusden.
De muzikale weg naar kerstmis 17 december 2017.
Tijdens dit kerstconcert wordt de samenzang begeleid door de organist Auke de Boer en trompettist Folkert-Hans
Tolsma. Deze twee topmuzikanten nemen het publiek mee op hun muzikale reis door de prachtige kerstliederen.
Folkert-Hans Tolsma is een muzikant in hart en nieren. Deze gepassioneerde musicus is al vanaf zijn jonge jaren
met muziek bezig. Met zang, trompet en saxofoon zorgt hij ervoor dat elke gelegenheid uniek en onvergetelijk
wordt. Dit jaar nog had hij een zomerhit met zijn eigen geschreven uptempo lied; “Simmerjûn”.
Auke de Boer is muziek docent op orgel, piano en klavecimbel. Hij geeft concerten in Europa, Japan en de USA.
Ook geeft hij als stadsbeiaardier wekelijks een recital in Dokkum, Groningen (Martinitoren) en op de
Academietoren van de Rijksuniversiteit.
Wiepie Tolsma is deze avond de vertelster, haar dochter heeft met straatkinderen in Bolivia gewerkt. Kerstvieren
doen we niet alleen in Nederland. Ook in Bolivia wordt de geboorte van Jezus gevierd. Op de hoogvlakte van de
Andes wonen vele kinderen in armoede en leven ze op straat. Carlos is een van die kinderen en zoekt een plek om
te overnachten. Zou er een plekje in de herberg zijn?
Genoeg ingrediënten voor een onvergetelijke avond.
Het kerstconcert, op 17 december, begint om 19.30 uur en wordt gehouden in De Hege Stins.
U bent van harte uitgenodigd.
De EZC
Kerstviering in “Skilhiem” op woensdag 20 december om 15.30 uur.
Zoals we gewend zijn is er ook deze maand een mooie dienst in Skilhiem. Deze keer heel bijzonder door de
medewerking van Zanggroep De Welle/Twalûd uit Britsum/Aldeboarn o.l.v. dirigent Klaske Deinum en pianist
Arjen Nauta.
U die niet in of bij Skilhiem woont bent ook van harte uitgenodigd. Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u
bellen met ouderling Leny de Vries-Waltje, telefoonnummer: 058-2573453. Iedereen is meer dan welkom! Neem
uw familie, buren en vrienden mee. Na afloop is er koffie/thee.
Uitnodiging voor de kerstviering bij Talant op donderdag 21 december
Met de deelnemers van de Bijbelgroepen en met andere bewoners van Talant willen wij ook dit jaar het kerstfeest
vieren.
Op donderdag 21 december a.s. zal dit plaatsvinden in de gymzaal van Talant te Stiens.
Tijdens deze kerstviering willen wij veel zingen over het Kerstkind dat werd geboren. Er wordt een Bijbelverhaal
verteld en er is natuurlijk ook muzikale medewerking. Dit jaar heeft het zangduo Krijn en Marleen hun
medewerking toegezegd.
Graag nodigen wij ook u als medegemeenteleden van harte uit om dit feest met ons mee te vieren. Iedereen, jong
en oud, is van harte welkom op donderdag 21 december ’s avonds om 19.00 uur in de gymzaal van Talant aan de
Ieleane 10 te Stiens.
Met vriendelijke groet, namens de Bijbelgroepen bij Talant
Bezorging kerstkaart
Er liggen nog een aantal kerstkaarten die nog niet zijn bezorgd. Mogen we ook vandaag op uw medewerking
rekenen? De kaarten zijn grotendeels alfabetisch per straat gebundeld. Aan u de keuze de kaart persoonlijk te
overhandigen dan wel in de brievenbus te doen. Heel hartelijk dank!
College van diakenen.

Kerstpakkettenactie 2017
De jaarlijkse kerstpakkettenactie is bedoeld voor mensen, die van een minimum inkomen rond moeten komen.
Voor deze groep willen wij als diaconie graag met uw hulp kerstpakketten maken. Daarom vragen wij u om een
deel/uw eigen kerstpakket ter beschikking te stellen of losse artikelen te schenken zoals koffie, thee, kerstkransen,
-broden, -koekjes, -chocolaatjes enz.
U kunt uw pakket of producten inleveren in de Hege Stins op donderdag 21 december van 17.00 tot 19.00 uur en
op vrijdag 22 december van 15.00 tot 16.00 uur. Wij hopen weer veel mensen blij te kunnen maken.
College van diakenen.
Collecte 1e kerstdag “Geef hoop aan een kind op de vlucht”
De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst voor geweld of
hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Naast al het leed staat ook hun toekomst op het spel want
duizenden scholen zijn verwoest. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden
Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles, helpt kinderen uit arme gezinnen
met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten, ondersteunt ouders en kinderen met
traumaverwerking. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte! Van harte aanbevolen.
College van diakenen.
Uitnodiging
De wereldreligies in beeld gebracht op 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 21 december vertellen over
de islam en het jodendom (de zgn. monotheïstische godsdiensten).
De avond wordt in De Hege Stins gehouden en begint om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!
Kerstzangdienst
Het INTERKERKELIJK KONTAKT WERK STIENS organiseert op zondagavond 24 december 2017 een
KERSTZANGDIENST in De Hege Stins. Deze dienst begint om 19.30 uur.
Voorganger in deze dienst zal zijn ds. Rob B. Workel.
We worden muzikaal begeleid door het fanfarekorps “STUDIO”. Dit jaar hebben we weer speciale aandacht voor de
bekende, traditionele kerstliederen. Zingt u ook mee?
De collecte is bestemd voor het IKW en de lokale voedselbank.
U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met ons mee te vieren.
In verband met de verwachte belangstelling raden wij u echter aan: kom op tijd want VOL is VOL!!
Interkerkelijk Kontakt Werk Stiens
Kerstochtendzang
De evangelisatiecommissie organiseert graag op 1e kerstdag weer de kerstochtendzang. In de
vroege uren de straat op om op meerdere plaatsen in het dorp op straat kerstliederen ten
gehore te brengen. Het levert vaak warme reacties op. Na afloop staat de koffie met iets
lekkers klaar. Doet u mee? U kunt zich in de hal van de kerk opgeven met naam en e-mail of
telefoonnummer.
De evangelisatie- en zendingscommissie, eczc@pgstiens.nl of 2574892
Kersteditie Elisabeth
Ieder jaar in december hielp u ons om in en rond Stiens de Elisabethbode of Opendeur huis aan huis te
verspreiden. De kosten, de enorme tijdinvestering en de vraag of de verspreiding in deze omvang nog van deze tijd
is heeft ons doen besluiten om de actie aan te passen. Dit jaar liggen er 100 exemplaren van de Elisabeth achter in
de kerk. Deze mag u meenemen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze aanpassingen laat het ons dan vooral weten.
De evangelisatie- en zendingscommissie
Zorgzame kerk.
Donderdag 21 en donderdag 28 dec. is er geen zitting van de zorgzame kerk in De Hege Stins.
Donderdag 4 januari bent u weer van harte welkom.
Heeft u dringende vragen dan kunt u altijd contact opnemen met telf. nr. 0582573092.
Team zorgzame kerk
Kerststal in St.Vituskerk op 23 december
Op zaterdag 23 december is er weer een kerststal te bewonderen in de St.Vituskerk te Stiens. De kerk is geopend
van 13.30-16.30 uur. Elk halfuur is er andere live kerstmuziek en u kunt er ook een lekker kopje chocolademelk
krijgen. Het muziekrooster is als volgt: 13.30: orgel met mw. Talsma, 14.00: fluitspel o.l.v. mw. Brinksma, 15.00:
Kinderkerstkoor, 15.30: Piano met ds. Jaap Overeem. 16.00: Orgel met dhr. Havenga. Tot ziens!
Hulp gezocht voor de kerststal
Voor de kerststal van 23 december kan de organisatie nog wel wat hulp gebruiken. Wilt u mee doen met deze
missionaire en gezellige activiteit? We zoeken nog hulp voor: opruimen (16.30 uur), koffieschenkers, muzikanten

(er is nog ruimte voor 1 groep), herauten en vooral ook nog een baby! Wil je zelf met jouw baby in de stal? Contact
met Sytse Brouwer, 06-53495485, brouwer.sytse@gmail.com
Gevraagd: Lopers voor Kerkbalans 2018.
Voor de komende Kerkbalans 2018 zijn wij op zoek naar mensen die enveloppen bij gemeenteleden willen
bezorgen en het antwoord ook weer op willen halen. De actieperiode is van 20 januari t/m. 3 februari 2018. Wil u
ons willen helpen, er ligt een intekenlijst in de hal.
Het College van Kerkrentmeesters.
Oproep om mee te zingen met het zangproject van 11 februari 2018!
Onder leiding van dirigent Olchert Clevering en dominee Jaap Overeem willen we in februari 2018 een muzikaal
project uitvoeren op een zondag, het wordt dan een muzikale eredienst. We willen daarvoor graag een
gelegenheidskoor vormen met kinderen en volwassenen uit onze gemeente, samen met de cantorij.
Daarom hierbij een oproep aan iedereen die graag mee wil zingen of spelen. U kunt zich aanmelden
bij onderstaande personen of bij één van de andere cantorijleden.
De repetities zullen voornamelijk in januari en deels februari plaatsvinden, data en locatie zullen nog bekend
worden gemaakt. Als je graag zingt of een instrument bespeelt en je wilt graag eens meedoen aan zo’n
zangproject, geef je dan nu op!
Eelke de Jager : eejdejager@hotmail.com
Aafke Hoekstra : jacobenaafke@gmail.com
KBO-PCOB
Graag nodigt het bestuur van de KBO-PCOB, afdeling Leeuwarderadeel, U uit voor de kerstviering op dinsdag 14.30
uur in De Hege Stins te Stiens.
De Kerstviering wordt verzorgd deer majoor Freek van der Werf van het Leger des Heils : Niet alleen de boodschap,
maar ook het brood.
Met samenzang, gedichten en meditatie gedenken wij de komst van Christus.
Passage.
Woensdagmiddag 20 december om 16:00 uur vieren we samen het kerstfeest.
Dhr. C. van Rijn uit Sneek neemt ons met liederen, lezingen en verhalen mee door het Kerstevangelie.
Het belooft een heel bijzondere viering te worden.
Het bestuur.
Jubileum
Op 21 december zijn de heer en mevrouw Sikkes-Veenstra, Trompethoarn 2, 50 jaar getrouwd.
Namens de PG Stiens van harte gefeliciteerd!
Bloemen
Afgelopen zondag 10 december gingen de bloemen uit De Hege Stins naar
mevr. H.C. Bervoets-van der Tuuk, Smelbrêge 1c.
Zieken
Mw. Y. Hayma, Burmaniawei 34 is afgelopen week opgenomen in het UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen.
Mw. IJ. Osinga- Sijtsma, Aldlânsdyk 55, is opgenomen in het MCL, op afdeling L kamer 2, Henri Dunantweg 2, 8934
AD Leeuwarden.
Mw. D. de Boer-Tjepkema, Venusskulp 52 was kort opgenomen geweest in het MCL maar is inmiddels weer thuis
gekomen.
Mw. K. Boorsma, Canterstins 16 is opgenomen in het MCL, afd. T 4.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
18 december mw. F. Folkertsma-Postema, Dr. Wumkesstrjitte 23
20 december mw. K. van der Galiën-de Boer, Ritske Boelemastrjitte 30
20 december dhr. W. Veenstra, Stienpaad 26
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

