Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr. 7 zondag 18 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. Hansma
T. Beukema
J. Veltman
J. van Zwol
zending en kerk
Ps. 103: 1, 6 en 7; LB 320; LB 1001; LB 542; LB 839
Mc. 1:12-15;
na de dienst

Over de dienst vanmorgen
Duvels...
Tijdens de bèta-geloofsgespreksgroep zei ik toe dat er vanmorgen een preek zou komen over de duivel. Heel wat
hoofdbrekens later is er een dienst ontstaan. De preek wordt meer een theologisch verhaal dan een verkondiging.
Ik heb daarbij een vorm gevonden die bij onze traditie past, namelijk die van vragen en antwoorden. Ik kan mij
voorstellen dat u het prettig vindt om de teksten later nog eens terug te lezen. Vandaar hieronder een overzicht
van de vragen en de Bijbelteksten. De antwoorden komen niet op de nieuwsbrief. Net als bij de Heidelbergse
Catechismus moet u die uit uw hoofd leren (grapje).
Ds. Jaap
Vraag 1. Hoe kan het eigenlijk dat God het goed vindt dat er zoiets als een duivel bestaat?
Genesis 1:26; Genesis 3: 1 en 4-5
Vraag 2. Naar welke stem wil je luisteren?
Lucas 4: 6 en 7
Vraag 3. Wat is de invloed van het kwaad?
Job 1: 6-9 – Zacharia 3: 1-2a
Vraag 4. En het lijden dan?
Galaten 1: 1-4
Vraag 5. Wat gebeurt er in de woestijn?
Marcus 1:12
Vraag 6. Wat is de duivel?
Genesis 1: 31
Aurelius Augustinus: Privatio Boni
Paasproject 2018:
Zondag 18 februari 2018, de start van het paasproject.
In een eerder bericht hebben wij u/je al eens gevraagd om iets mee te nemen naar de kerk wat u/je doet denken
aan Pasen. Inmiddels zijn de eerste spullen binnen gekomen, daarvoor onze dank. Maar...er kan nog meer bij.
Dus...als u/jij nog iets thuis hebt staan wat u/je doet denken aan Pasen, neem het mee en zet het in de kast die
voor in de kerk staat. Het verzoek is wel om hier een briefje bij te doen met daarop het verhaal waarom het u/je
doet denken aan Pasen.
Deze oproep geldt voor jong en oud. Wij zien dan ook graag een bijdrage van onze jeugd.
Tijdens de projectweken en in de stille week, staan we stil bij de meegebrachte spullen. Indien u/je dit niet wenst,
dan horen wij dat graag.
Het thema van deze zondag is 'Ik zorg voor jou', Marcus 1: 12-15.
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij
leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. Met de kinderen hebben we het over het
thema ‘Ik zorg voor jou’.
Het thema van zondag 25 februari 2018 is ' Ik praat met je', Marcus 9: 2-10.
In de lezing van vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal
alleen. Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia
gesproken heeft, klinkt uit de hemel de stem van God.
Speciaal bericht aan de kinderen: neem tijdens de dienst van 25 februari een speelgoedtelefoon mee. Wil je
weten waarom?? Kom dan naar de kerk en beleef met ons de tweede projectzondag van het Paasproject.

LET OP: 25 maart 2018 vindt Palmpasen plaats. Meer informatie hierover volgt in een later bericht, maar via
deze weg vragen wij jullie alvast om voor deze zondag een eigen gemaakt kruis mee te nemen.
Tot zondag!!
De paascommissie.
(Gert Jan Zuidema, Anneke Zuidema, Antonia Bosma en Chantal Osinga)
Zondag 25 februari
gaat voor in de dienst in De Hege Stins ds. U. Tjallingii, predikant te Oosterbierum/Wijnaldum.
Levende kerk
Elk jaar doet de Sint Vituskerk mee met twee activiteiten: Oargelpaad (organisten komen gastspelen op het orgel)
en Tsjerkepaad. Tot nu toe zorgden we er voor dat de kerk open was en een gastmens de bezoekers kon
ontvangen en iets vertellen over de kerk.
Dit jaar willen we in het kader van LF2018 onze grote gastvrijheid tonen en laten zien dat we een actieve gemeente
zijn. Wie wil met ons meedoen om gasten te ontvangen? We denken aan mensen die koffie/thee serveren,
opruimen en klaarzetten en/of vertellen over kerk en geloof.
Dit jaar zal de Vitus open zijn op de volgende zaterdagmiddagen van 2 tot 5 uur: 21 juli, 11 en 25 augustus, 1 en
8 september.
Opgave via Stiena Otte of Cees Vos: mail kerkrentmeesters@pgstiens.nl of mondeling/telefonisch.
Stiena Otte, Cees Vos, CvK
Spaardoosjes 40dagentijd
Vandaag op de eerste zondag in de 40dagentijd worden de spaardoosjes weer uitgereikt. Het thema voor dit jaar
is: Onvoorwaardelijke liefde. Tijdens deze 40dagentijd komen we in actie voor moeders, maar ook vaders, opa’s,
oma’s en verzorgers die zich dagelijks met grote toewijding inzetten voor hun gezin en samenleving in alle delen
van de wereld.
In de nieuwsbrieven noemen we elke zondag tijdens de 40dagentijd een project van
Kerk in Actie waarvoor u kunt sparen. De doosjes kunnen met Pasen in beide kerken
weer worden ingeleverd.
Deze week sparen we voor de Syrische vluchtelingen, waaronder veel moeders met
kinderen, die naar Oost-Libanon zijn gevlucht. Onder erbarmelijke omstandigheden
proberen de moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en beschermen.
Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) van KIA
ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over
borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. Zij
redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle
onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden. College van diakenen.
Geachte kerkganger
Voor hen die belangstelling hebben voor een huispaarskaars, is het nu mogelijk om deze via de website van Boca
kaarsen te bestellen. Voorheen werd dit gedaan doormiddel van een intekenlijst. Echter hier werd steeds minder
gebruik van gemaakt. Vandaar ons verzoek om de huispaarskaars zelf via de onderstaande website te bestellen. De
Paaskaars voor de Kerk wordt de Kelk-Duif-Kruis variant.
https://shop.boca.nl/onze-collectie/huispaaskaarsen.html#kerkelijk
Met vriendelijke groet,
E. F. De Boer
Secretaris Commissie Eredienst.
Passage.
Woensdagavond 21 februari om 19:45 houden wij onze Jaarvergadering in De Hege Stins.
Het belooft een gezellige avond te worden m.m.v. het trekzak-orkest uit Menameradiel.
Er is een collecte voor het KWF.
Het bestuur. 2571450
Bloemen
Afgelopen zondag 11 februari gingen de bloemen uit de Hege Stins naar de fam. Overwijk,
Skriestrjitte 8.
Zieken
Dhr. G. Groen, Kinkhoarn 41 is opgenomen in het MCL. Op het moment van schrijven was de afdeling van verblijf
en het kamernummer nog niet bekend.
Mw. A. Exoo - Rusticus, Stienpaad 16, is opgenomen in het MCL. Ook haar afdeling van verblijf en kamernummer
was nog niet bekend bij het schrijven van dit bericht.
Dhr. K. van der Zee, Platohof 16, was opgenomen in het MCL maar is inmiddels weer thuis.
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 thuisgekomen uit het MCL.
Mw. K. Germeraad - Boersma, Stienpaad 20, is ook thuisgekomen uit het MCL.

Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren
20 februari
mw. A.J. van der Laan-Lautenbach, It Achterbosk 2
21 februari
mw. A.A. Halbersma-Hoekstra, Reinder Brolsmaplein 22
21 februari
mw. A.S. Schotanus-Hoitsma, St. Vitusplein
21 februari
mw. J . Jansma-Medemblik Aldlânsdyk 53
22 februari
mw. F. Wagenaar-Miedema, Wylde Seringhof 20
22 februari
mw. I. Kroondijk-de Boer, Felixwei 38
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

