Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr. 6 zondag 11 februari 2018
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
A. Brouwer
H. Giesing
T.J. Osinga
T. Boorsma
PKN Missionair en kerk
LB 216; Op Toonhoogte 376 ; De vinger die je uitsteekt; op toonhoogte 370
1 Koningen 17:10-13; 17; 18 20; 22-24; Lucas 10: 25-37; op toonhoogte 370
na de dienst

Tienerdienst
Vandaag is het jou kans om er iets moois van te maken tijdens de tiener/ kerk dienst.
Doe je mee en heb je zin kom dan eerst langs in het jeugdhonk..we verzamelen in het jeugdhonk
en doen mee aan de kerkdienst van vanochtend De Barmhartige Samaritaan....
Groet Elly en Henk.
Dienst Talant 14:00 uur
Vanmiddag is er een dienst in het restaurant van Talant, Ieleane 10. Voorganger is Ds. Janny van Dijken met het
thema "kom". Ik zal zelf de dienst op piano begeleiden. Geartsje Dijkstra wil graag weten, wie vanmiddag om
13.30 uur met vrijwilligers van de bijbelgroepen lopend Talantbewoners wil ophalen.
Ds. Jaap
Uitnodiging
Bèta – Geloofsgespreksgroep
Zoals u wellicht vernomen heeft zijn Tine de Vries en Ds. Jaap Overeem onlangs begonnen met het geven van een
Bèta-Crusus. De eerste twee avonden hiervan zijn al succesvol afgerond.
Op woensdag 14 en 21 februari worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
-Toekomst van de gemeente
Het betreft een cursus waar op ieder moment ingestapt kan worden, u kunt dus gerust de volgende twee avonden
aanschuiven! U bent van harte welkom!
Meer informatie vindt u op www.pgstiens.nl
Het programma start om 20:00 uur in De Hege Stins.
Commissie Vorming & Toerusting
Uitnodiging 15 februari a.s. Classis Leeuwarden in De Hege Stins
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst van de Protestantse Classis Leeuwarden op donderdag 15
februari a.s. om 19.30 uur in De Hege Stins. Het eerste deel van de vergadering heeft een open karakter waarbij
leden van de gemeente en andere belangstellenden van harte worden uitgenodigd.
Deze avond is mw. Ds. Karin van den Broeke, preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in
Nederland onze gastspreker. Zij houdt tijdens het eerste deel van de avond een lezing met als onderwerp:
“Vitaal kerkelijk leven in onze tijd en in onze omgeving. Eenheid in verscheidenheid”
Wij nodigen u van harte uit !
Kerkenraad Protestantse Gemeente Stiens
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
Ouderenvakantie 18 t/m 22 juni 2018
De organisatie voor de ouderenvakantie is weer in volle gang. Het belooft weer een prachtige midweek te worden.
Wij nodigen u van harte uit om deze week mee te maken. Voor belangstellenden liggen op de tafel bij de ingang
van de kerk, de brieven met verdere informatie en het aanmeldingsformulier. Neem gerust een exemplaar mee!
De organisatiecommissie ouderenvakantie.

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
Collectebonnen.
op dinsdag 13 febr van 19.00 tot 19.30 kunt u weer collectebonnen kopen in de hal van De Hege Stins.
De Kerkrentmeesters
KBO-PCOB
Op dinsdag 13 februari is de tweede vergadering in 2018 van de afdeling KBO-PCOB van onze vroegere gemeente
Leeuwarderadeel.
De spreker is dhr. H. Bijlsma uit Drachten met als onderwerp: “Oer iis en riden yn de winter.”
Tige wolkom in De Hege Stins, om 14.30 uur te Stiens.
Gasten welkom.
Bloemen
Afgelopen zondag 4 februari gingen de bloemen uit de Sint Vitus naar mevr. E. van der Wielen, Idesta, app. 21B, P.
Jurjenstrjitte 21
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.
Dhr. P. van der Meulen, T. Zijlstrastrjitte 1, is opgenomen in het MCL op afdeling B kamer 11, Henri Dunantweg 2,
8934 AD Leeuwarden.
Mw. K. Germeraad - Boersma, Stienpaad 20, is opgenomen in het MCL en verblijft op afdeling P kamer 13.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
14 februari
mw. E. Haijtema-van der Werf, Ljipstrjitte 4 A, 9051 AS
14 februari
mw. W. Looyenga-Veenema, Burmaniawei 42, 9051 BP
17 februari
mw. F. Groenewoud-Feenstra, Skilhiem, Nije Poarte 33, kamer 9, 9051 MB
18 februari
mw. G. de Boer-Wagenaar, Smelbrêge 1A
18 februari
dhr. H. Poortman, Haniastins 6
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

