Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr. 1 zondag 7 januari 2018
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
Mw. Ds. T.K. Kwint, Meppel
J. Sloot
J. Boerma
T.J. Osinga
A. Regeling
diaconie en kerk
LB 116 : 1, 3, 8; LB 885; LB 598; LB 286; LB439 : 1, 2; LB 608; LB 978 : 1,3,4

Jes 55
na de dienst*

Zondag 7 januari is er een avondgebed volgens de liturgie van Taizé in de grote of
St.Vituskerk te Stiens om 19.30. Het thema is ontmoeten. Zo vlak na kerst en oud en nieuw
wensen we elkaar veel heil en zegen toe. Maar, wat doen we in de weken erna? Gaan we dan
gewoon weer ons eigen ding doen? Tijdens dit avondgebed willen we stilstaan bij onszelf, maar ook
de ander: hoe kunnen we ontmoeten? Graag verwelkomen wij u tijdens dit uur van bezinning!
Namens de voorbereidingsgroep, Douwine Reitsma (douwinereitsma@hotmail.com)
Tienerdienst 2018 .. It giet oan
Ook in het nieuwe jaar gaan we weer van start met de 10-er dienst
Volgende week zondag 14 januari a.s. zijn jullie van harte welkom in het jeugdhonk om 09.30 uur.
Thema: Complimenten..
Groet Elly en Henk
De verjaardag viering
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)
Kerstpakkettenactie
Vrijdag 22 december hebben we 85 goedgevulde kerstpakketten rond kunnen brengen in Stiens. Dit alles dank zij
uw gulle gaven, de kindercadeautjes, medewerking van sommige supermarkten en van vrijwilligers. Heel hartelijk
dank aan iedereen die aan deze dankbare actie heeft meegewerkt.
College van diakenen.
Nieuwjaarsbijeenkomst/ouderenmorgen
Op donderdagmorgen 11 januari 2018 organiseert de diaconie voor onze ouderen een
nieuwjaarsbijeenkomst/gezellige koffiemorgen in De Hege Stins van 10.00 tot 11.30 uur. Allen van harte welkom.
Voor vragen/vervoer kunt u bellen tel. (058) 2573239. College van diakenen
Kerkelijke Menu Kaart
Uitnodiging Kerkelijke Menu Kaart. Op 15 januari a.s. organiseren we de eerste KMK van het
nieuwe jaar. We gaan weer vol goede moed het nieuwe jaar in. We beginnen om 11.30 uur in De
Hege Stins en eindigen rond de klok van 13.00 uur. Kosten 5 euro p.p. Bij dezen bent u van
harte uitgenodigd . Aanmelden kan tot 12 januari bij onderstaande dames Hebt u vervoer nodig
meldt dit dan ook even.
Janke Elzinga 2574837, Sita Veninga 2573506, Hiltsje zylstra 2574615

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
Hetvakantiebureau.nl
Het Vakantiebureau verzorgt ook vakanties voor éénoudergezinnen. Deze alleenstaande ouders met kinderen
kunnen een vakantie soms goed gebruiken. Met name als er activiteiten voor kinderen zijn waarmee de ouder
ontlast wordt. Voor de vakanties geldt: bij een minimuminkomen kan men financiële steun krijgen uit het
Vakantiefonds. Meer informatie te verkrijgen bij: Hetvakantiebureau.nl, Tel. (0343) 78 54
90, info@hetvakantiebureau.nl, www.hetvakantiebureau.nl.
College van Diakenen
Collectebonnen.
Op 9 januari is er weer de mogelijkheid om collectebonnen te kopen in de hal van De Hege Stins.
Van 19.00 tot 19.30
De kerkrentmeesters
KBO-PCOB
Graag nodigt het bestuur van de KBO-PCOB afdeling Leeuwarderadeel U uit voor de eerste ledenvergadering in
2018.
De vergadering begint ’s middags half drie in De Hege Stins te Stiens.
De spreker, de heer J. Bijlsma, heeft een passie voor onze mooie natuur. Hij zal daarover spreken en dit verfraaien
met mooie beelden en geluiden.
Gasten welkom.
Bloemen
Op nieuwjaarsdag gingen de bloemen uit de Sint Vitus naar de familie Feddema, Hege Hearewei 15.
Zieken
Mevr. Buursma-v.d. Meulen, Nije Poarte 45 is nog opgenomen in het MCL, afd. B4, K 4, Henri Dunantweg 2, 8934
AD Leeuwarden.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
09 januari mw. A. Cuperus-Zijlstra, St. Vitusplein 27
12 januari mw. J. Langeraap-Haijma, Dobbe 9
13 januari mw. A. van der Meulen-Schuil, Kastanjeleane 38
Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!
*Koffiedrinken.
In zaal 2 staat de koffie klaar voor degenen die in een wat rustigere omgeving elkaar willen ontmoeten.

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

