Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
9e jaargang nr. 47 zondag 31 december 2017
Kerkdienst in De St. Vituskerk
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Collecte:
Liederen:

9.30 uur
ds. J. van Dijken, Hallum
A. Brouwer
J. Boerma
N. van Dijk
diaconie en kerk
LB 474: 1,2 en 3; LB 474: 4 en 6; LB 502; LB 487; LB 98: 2 en 3; LB 159a; LB 494: 1 en 2; LB 512:
1,2 en 5;L B 802: 1,2,4 en 5
Lezingen:
Jesaja 61:10-11; 62:1-3; Lucas 2: 22-28; Lucas 2:33-40
Koffiedrinken na de dienst

Kerkdienst in De St. Vituskerk
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Collecte:

19.30 uur
mw. T. de Vries, Stiens
A. Brouwer
H. Giesing
A. Drahn
diaconie en kerk

Kerkdienst in De St. Vituskerk op 1 januari
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Collecte:

11.00 uur
ds. J.C. Overeem
A. Brouwer
H. Giesing
C. Vos
diaconie en kerk

De verjaardagsviering
Op woensdag 10 januari 2018 begint om 10:00 uur de viering waarin wij stil willen staan bij uw verjaardag en die
van anderen. De viering is in De Hege Stins. We willen tijdens deze viering God danken die het leven geeft. Het is
goed om in Gods huis je verjaardag te vieren en als gemeenteleden samen te komen. Na de viering is er koffie,
thee, koek en later een hapje en een drankje. Dit seizoen presenteren wij u tijdens de nazit korte “workshops”. Dat
kan een bijzondere hobby zijn, een muziekinstrument of een verhaal. Het is het leukst als er verhalen ontstaan en
jong en oud(er) op die manier met elkaar verbonden worden. De morgen duurt tot ongeveer 12:00 uur.
U komt toch ook?
Bent u jarig geweest in de maanden oktober, november of december j.l. dan rekenen wij graag op uw komst op 10
januari. Het spreekt voor zich dat uw eventuele partner of hartsvriend(in) ook van harte welkom is. Ook
belangstellenden zijn meer dan welkom. Mocht u niet kunnen voorzien in eigen vervoer, wilt u dan contact met ons
opnemen. Wilt u er rekening mee houden dat er tijdens de viering gecollecteerd wordt? Wij stellen het op prijs als u
het even laat weten als u niet kunt komen.
Met vriendelijke groet,
Het organiserend comité, Anneke van der Wielen (2574917), Karen Ars (2571386), Tine de Vries (06 53705559) en
ds. Jaap C. Overeem (2895763)
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

Schoonmaker gevraagd; Voor minimaal 5 uur per week. Taken: schoonmaakwerkzaamheden in de Sint Vituskerk
en het Vitushûs; gereed maken van (kerkelijke) ruimtes voor verschillende activiteiten; klein onderhoud. Voor
nadere informatie zie de Twaklank.
Voor nadere inlichtingen en sollicitaties kunt u zich vóór 15 januari 2018 wenden tot: L. Tilma, voorzitter College
van Kerkrentmeesters. Tel. 058-2572390. Email ltilmacvk@gmail.com
Bloemen
Afgelopen zondag 24 december gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de fam. van der Meulen, Tamme
Zijlstrastrjitte 1.
Op de eerste kerstdag ging er uit De Hege Stins een bloemstuk naar de fam. Sikkes, Trompethoarn 2 en een
bloemstuk naar de fam. Groenewoud, Canterstins 20.
Uit de Sint Vitus kerk gingen op de eerste kerstdag de bloemen naar Feikje Snijder, P. Jurjenstrjitte 31.
Zieken
Mevr. Buursma-v.d. Meulen, Nije Poarte 45 is opgenomen in het MCL, afd. B4, Henri Dunantweg 2, 8934
AD Leeuwarden.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
4 januari
mw. H Postma-Oost, Van Wyckelstrjitte 42
7 januari mw. F. Buursma-van der Meulen, Nije Poarte 45
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

