Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr. 5 zondag 4 februari 2018
Kerkdienst in De St. Vituskerk
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
A. Brouwer
A. de Boer
A. Drahn
A. Regeling
KIA Werelddiaconaat en kerk

LB 975: 1,2,3; LB 98: 1,3,4; LB 518; LB 943
Psalm 116: 12‐14; Psalm 38: 18‐23; Genesis 28: 20‐2; Marcus 1: 15; 1 Tessalonicenzen 5: 7-11; Marcus
8: 11-13; 1 Johannes 3: 14b-17; Hebreeën 12: 1-2; 1 Korinthe 12:12; Exodus 32: 2-6;

Koffiedrinken na de dienst
Inleiding op de dienst
Vanmorgen gaat de dienst over spoken. Spoken bestaan niet, maar kunnen je wel plagen. Het zijn de
nare gedachten die je 's nachts uit de slaap houden. Sommige spoken zijn al heel oud –die plagen ons al sinds
mensenheugenis. In de dienst stellen wij ons de vraag: wat zijn de spoken voor onze
gemeente? Ik ben tien spoken op het spoor. De bijbel zal een antwoord geven op het spook en ik zal
kort iets over elk spook zeggen
Tienerdienst
Volgende week zondag 11/2 gaan we weer los met een nieuwe tienerdienst.
Iedereen is weer van harte welkom, in het jeugdhonk zitten we op jullie te wachten.
Tijdstip :09.30 uur .. wat moet je in ieder geval meenemen een goed humeur.
groet Elly en Henk
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.
Dienst Talant 11 februari
Volgende week zondag is er weer viering in Talant, Ieleane 10.
Voorganger is ds. Janny van Dijken.
Thema is: kom!
De viering wordt muzikaal begeleid door ds. Jaap Overeem.
Vandaag 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.
Pastoraal Overleg.
Het Pastoraal Overleg wordt gehouden op dinsdag, 6 februari, aanvang 19.30 uur in De Hege Stins.

Kerkelijke Menu Kaart.
Wij nodigen u uit voor de Kerkelijke Menu Kaart van 19 februari a.s..
We beginnen weer om 11.30 uur in De Hege Stins. We doen ons best om u weer een goede en
smakelijke maaltijd voor te zetten die voor u gekookt wordt door mede gemeenteleden. De kosten
zijn 5 euro. U kunt zich bij onderstaande dames opgeven. Heeft u vervoer nodig meldt dit dan ook
even. U bent van harte welkom.
Janke Elzinga 257 4837
Sita Veninga 2573506
Hiltsje Zijlstra 2574615
Nogmaals Poëzie-bijeenkomst ’Moeder / Us mem’
Mijn moeder is mijn naam vergeten
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet
Hoe moet ik mij geborgen weten?
Hebt u, om wat voor reden dan ook, de poëzie-avond over dit thema op 30 januari niet mee
kunnen maken, dan is er nog een kans. Wij willen graag dezelfde gedichten, drie Friese en drie Nederlandse, nog
een keer bespreken tijdens een middag-bijeenkomst op 20 februari van 14.45 – 16.45 uur in De Hege Stins.
Iedereen hartelijk welkom.
Graag wel even opgeven voor 15 februari bij Gryt van Beem, tel.2572140 of Willem Huisman, tel 2572725
Bloemen
Afgelopen zondag 28 januari gingen de bloemen uit de De Hege Stins naar mevr. Y. Osinga-Sijtsma, Aldlânsdyk 55.
Zieken
Mw. F. Buursma - van der Meulen, Nije Poarte 45, is tijdelijk opgenomen in Revalidatie Noorderbreedte, afdeling 5,
kamer 34. Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
5 februari mw. F. Akkerhof- van Dijk, Idesta, Pyter Jurjensstrjitte
6 februari mw. F.C. Muller-van der Veen, Graldastins 47
6 februari mw. D. de Boer-Tjepkema, Venusskulp 52
7 februari mw. G. Jansma-Alkema, Van Wyckelstrjitte 46
8 februari mw. A. Roorda-de Vries, Dr. W. Kokstrjitte 57
9 februari dhr. J.L. Wegman, Kastanjeleane 6
9 februari mw. J. Knol-Boomsma, Nije Poarte 33 Skilhiem kamer 1
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

