Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr.8 zondag 25 februari 2018
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. U. Tjallingii, Oosterbierum-Wijnaldum
T. Sikkes
J. Boerma
D. Smidt
T. Boorsma en F. Mijnheer
KIA Diaconaat en kerk
Lied 122: 1 en 2; Lied 122: 3; Lied 576-B: 1, 3 en 4; Lied 576-B: 6 en 7; Lied 870; Lied 885
Deuteronomium 18, 15-20 ; Marcus1, 21-28
na de dienst

Skilhiem.
Op woensdag 28 februari is er om 15.30 uur een dienst in Skilhiem.
Voorganger is ds. J. Bakker, Stiens.
St. Vituskerk 4 maart
Zondag 4 maart gaat voor in de Sint Vituskerk mevrouw dominee Karlijn Kwint van Meppel.
2e zondag 40-dagentijd sparen voor:
SchuldHulpMaatje
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande
moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en
christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project
worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en
te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen
persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun
financiën. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen
over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen
voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De opbrengst wordt onder meer ingezet
om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.
College van diakenen
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 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.
Voor de kinderen: Neem jullie meegebrachte speelgoedtelefoons mee naar de kindernevendienst.
Het thema van zondag 4 maart 2018 is: 'Bij mij kun je thuis zijn', Johannes 2: 13-22'.
God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis waar hij woont en waar
hij mensen thuis laat komen: de tempel in Jeruzalem. Maar door handelaren en geldwisselaars lijkt de tempel niet
meer op een plek waar mensen thuis komen bij God: het is een markt geworden. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij
gooit tafels omver en geld op de grond.
Speciaal bericht aan de kinderen: neem tijdens de dienst van 4 maart jullie pantoffels mee. Wil je weten
waarom?? Kom dan naar de kerk en beleef met ons de derde projectzondag van het Paasproject.
De dienst van 4 maart vindt in de St. Vitus plaats.
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)

Wereldgebedsdag
Het IKW wil met dit stukje uw aandacht vestigen op de jaarlijkse WERELDGEBEDSDAG op
VRIJDAGAVOND 2 MAART 2018.
Wereldwijd wordt dan dezelfde liturgie gevierd op dezelfde dag.
De Wereldgebedsdag laat mensen zich een deel van de wereldbevolking voelen en deelt hoop en
zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en noden.
De Wereldgebedsdag staat ieder jaar in het teken van een ander thema en wordt uitgewerkt door
vrouwen uit telkens een ander land.
De viering van 2 maart 2018 is voorbereid door vrouwen uit Suriname.
Het IKW zou het erg op prijs stellen u dit jaar ook te ontmoeten op 2 maart a.s.
Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd deze gebedsviering mee te vieren in de Fermanje aan de Kakewei
te Stiens. Aanvang 19.30 uur.
Interkerkelijk Kontakt Werk Stiens
Uitnodiging voor onze vrijwilligers
Beste gemeenteleden. Zoals u in het februarinummer van Twaklank hebt kunnen lezen wordt er op woensdag 4
april 2018 een vrijwilligersavond georganiseerd. U hebt deze avond vast al in uw agenda genoteerd en barst van
de nieuwsgierigheid hoe u zich kunt opgeven en wat daarvoor de uiterlijke datum is.
Dat kunnen we u nu alvast vertellen. U kunt zich opgeven door een papier met daarop uw naam, adres en leeftijd
in de doos te deponeren die vanaf zondag 4 maart in de hal van de kerk zal staan. Ook kunt u bellen met de
commissieleden die de vrijwilligersavond organiseren. Hun gegevens staan onderaan dit bericht. U kunt zich tot en
met zondag 25 maart opgeven, echter zoals reeds eerder gemeld is geldt “vol is vol”. Als u zich aanmeldt als de
avond al is volgeboekt of als u zich te laat aanmeldt dan betekent dit dat u helaas zult moeten wachten tot een
vrijwilligersavond die verder in de toekomst zal liggen.
In een volgend infoblad gaan we u iets meer vertellen over de invulling voor de avond. Denkt u eraan zich op tijd
aan te melden?
We verwelkomen u graag op woensdag 4 april!
De organisatiecommissie
e-mail:
Johanna Anema
06-55362392
jwaalberts@hotmail.com
Doetie Bos
2574538
dobos@hetnet.nl
Hille de Haan
06-51345983
h.dehaan1@upcmail.nl
Ale Nicolai
06-22472063
info@alenicolai.nl
Vakantie
Komende week ben ik een week vrij. In voorkomende gevallen zal collega Tine de Vries mij vervangen.
Ds. Jaap
Bloemen
Afgelopen zondag 18 februari gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de fam. De Vries, Ds. Huismanstrjitte 39.
Zieken
Dhr. G. Groen, Kinkhoarn 41 is opgenomen in het MCL op afdeling U kamer 7. Henri Dunantweg 2, 8934 AD
Leeuwarden.
Dhr. P. van der Meulen, T. Zijlstrastrjitte 1 is opgenomen op afdeling B kamer 3 van het MCL.
Mw. A. Exoo - Rusticus, Stienpaad 16, is opgenomen geweest 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.
Mw. A. Holwerda - Jansma, Skutsje 24, is opgenomen in het MCL, afdeling A kamer 2 .
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren
27 februari
mw. T.de Haan-Hoornveld, Skilwei 23
29 februari
dhr. M.J. Muller, Graldastins 47
1 maart dhr. W. van Beem, Ljipstrjitte 15, 9051 AR
1 maart mw. A. Bosma-Westra, Petterhústerstate 6E, Petterhústerdyk 6C, 9051 CX
1 maart mw. A. de Vries-Mellema, Nije Poarte 33, kamer 203, 9051 MB
1 maart mw. W. Hulshoff-Hovius, Van Wyckelstrjitte 28, 9051 CW
4 maart dhr. A.P.Siep, Stienpaad 12, 9051 AB
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

