Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr. 4 zondag 28 januari 2018
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:

9.30 uur
mw. Ds. C.J.C. Kremer-Elzinga, Zuiderwoude
P. Dijkhuis
H. Giesing
J. Ars
A. Regeling
PKN Catech&Educatie en kerk
LB 212: 1, 2 en 3; LB 212: 4 en 5; LB 704; LB 145: 1 en 2; 488B út it Lieteboek foar de tsjerken;
LB 315; LB 838: 1, 2 en 4
Lezingen:
Psalm 145; 1 Tessalonicenzen 5:12-24
Koffiedrinken na de dienst
Skilhiem.
Woensdag 31 januari om 15.30 uur is er een viering in Skilhiem.
Voorganger is Mw. ds. M. Hulzebos, Britsum.
Orgelvesper.
Wij maken u attent op de Orgelvesper in de Vituskerk op zondagavond 4 februari om 19.30 met onze organist
Auke de Boer.
Er is weer een gevarieerd aanbod met o.a. het Magnificat: Lofzang van Maria, koraalfantasie Delphin Strunck.
We hopen u op deze avond te mogen begroeten.
Aukje Brouwer
Janny Walsweer.
Actie Kerkbalans 2018: Geef voor je Kerk!
Op zaterdag 20 januari is de landelijke Actie Kerkbalans 2018 weer gestart, zo ook in Stiens.
Alle leden van onze gemeente ontvangen een brief thuis met de vraag aan deze actie mee te
doen. In de brief zit een formulier waarop u kunt aangeven wat u dit jaar voor onze kerkelijke
gemeente over heeft, zodat we een levende, vierende gemeente kunnen zijn en blijven en
waar iedereen welkom is.
College van Kerkrentmeesters.
4 februari 2018 Collecte Werelddiaconaat
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserĳ op het enorme stuwmeer
Voltameer. Deze kindslaven,vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze
moeten zwaar en gevaarlĳk werk doen en worden uitgebuit. De kinderen komen
voornamelĳk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrĳdt kindslaven en vangt hen tĳdelĳk op. Voordat
ze naar huis gaan, krĳgen ze intensieve psychologische hulp en onderwĳs. Ook krĳgt hun
familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten
van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen! College van diakenen.
Uitnodiging
Bèta - Geloofsgespreksgroep
Commissie vorming en toerusting biedt dit jaar een bèta geloofsgespreksgroep aan. De naam is een speelse
verwijzing naar de alpha-cursus. Je zou bèta een vervolg op alpha kunnen noemen. Het is een cursus voor mensen
die graag wat dieper op geloofsvragen in willen gaan. Het is niet nodig de alpha-cursus ook gevolgd te hebben.
We bieden de cursus aan op woensdagavonden, van 31 januari tot en met 21 februari as..
Dat zijn vier avonden, waarin we onderwerpen behandelen als:
Het waarderen van de bijbel
God, mens en macht
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Toekomst van de gemeente
Het is een gespreksgroep, dus er is ook volop ruimte voor eigen vragen en inbreng.

De avonden beginnen om 20:00 uur in De Hege Stins en staan onder leiding van Ds. Jaap C. Overeem en Tine de
Vries (pastores)
U bent van harte uitgenodigd!
Commissie Vorming & Toerusting Protestantse Gemeente Stiens
Kijk voor meer informatie op: www.pgstiens.nl
Bloemen
Afgelopen zondag 21 januari gingen de bloemen uit de De Hege Stins naar de familie van Rijn, Hellasstrjitte 25.
Zieken
Matthijs van der Tuin (3 j), Alexanderhof 22, 9051 KW is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis te
Assen en is donderdag weer thuis gekomen.
Laten we hem verrassen met een leuk kaartje!!
Mw. F. Buursma - van der Meulen, Nije Poarte 45, is tijdelijk opgenomen in Revalidatie Noorderbreedte, afdeling 7,
kamer 34. Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden.
Mw. E. van der Wielen - van der Born, is opgenomen in Idesta Doarpshiem, app. 21B, Pyter Jurjensstrjitte 21 9051
BR Stiens
Mw. G. Kloostra - Wijkstra, Graldastins 55, is tijdelijk opgenomen geweest in het Skilhiem en mocht weer naar huis.
Dhr. S. de Boer, Venusskulp 52 is opgenomen geweest in het MCL en is weer thuis gekomen.
Dhr. P. de Jager, St. Vitusplein 51 is opgenomen geweest in het MCL. en is inmiddels weer thuis.
Mw. S. Fennema - Pasma, Grovestins 31, lag in het MCL. en is ook weer thuis.
Dhr. T. de Vos, Uniawei 39, is thuisgekomen uit het MCL.
Dhr. J. Langeraap, Dobbe 9, is ook thuisgekomen uit het MCL.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren.
30 januari dhr. Tj. De Jong, Boeier 13
04 februari dhr. J. van der Ley, Stienpaad 2
04 februari dhr. J. van der Laan, It Achterbosk 2
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

