Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr. 9 zondag 4 maart 2018
Kerkdienst in de St.Vituskerk
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:

9.30 uur
Mw. Ds. T.K. Kwint, Meppel
W. Hansma
H. Giesing
L. Blaakmeer
A. Regeling
VituStins Cantorij en kerk
LB 281 : 1-5; LB 86 :1, 2 en 7; LB 119 : 3, 13; LB 187; LB 834; LB 838
Ps 19 8-15; Joh 2 13-22

Koffiedrinken na de dienst*
Tienerdienst :
Volgende week zondag eindelijk weer eens een gewone tienerdienst, waar jou inbreng welkom is.
Voel je je geroepen kom dan langs; om 09.30 uur zitten we weer klaar in het jeugdhonk
Groet Elly en Henk.
Zondag 4 maart is om 19.30 uur een avondgebed volgens de liturgie van Taizé in het koor van de Grote – of
St.Vituskerk. Net als in Taizé staat het Licht (van de opstanding) van Pasen centraal, deze keer dus heel
toepasselijk zo midden in de 40-dagen: van donker naar licht! Allen van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep, Douwine Reitsma.
Zondag 11 maart (zondag Laetare) werkt de Sweelinck Cantorij mee aan de ochtenddienst in De Hege Stins.
Deze keer hebben dirigent Anne de Bruijn en dominee Jaap Overeem zich gebogen over de liturgie en als SC
mogen we een aantal onderdelen muzikaal invullen. We zingen o.a. een deel van het ‘Kyrie’ uit ‘The Armed Man’
van Karl Jenkins en van dezelfde componist: ‘Stabat Mater’ en ‘And the mother dit weep’. Tot slot zingen we van
John Rutter: ‘Go forth into the world with peace’.
We hopen met elkaar op een goede dienst waarin woord en gezang ons mogen inspireren.
Voor meer informatie zie: http://www.sweelinck-cantorij.nl/ of neem contact op met ondergetekende.
Namens de Sweelinck Cantorij, Douwine Reitsma. (douwinereitsma@hotmail.com)
Paasgroetenactie 2018
Vandaag worden de paasgroetenkaarten uitgedeeld om ook dit jaar weer een paasgroet aan gevangenen in
binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten te sturen. Met deze
paasgroet geeft u de boodschap van Pasen door.
Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat, maar des te meer als u ook nog de moeite heeft genomen om
zelf er iets bij te schrijven. Op de Engelse kaarten kunt u bijvoorbeeld schrijven: Our thoughts are with you.
Enkele kaarten met Nederlandse tekst gaan via Kerk in Actie naar Nederlandse gevangenen in het buitenland. Hier
kunt u zelf iets op schrijven in het Nederlands. Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven wel uw
naam. Verder plakt u op de enkele kaarten van een adres in Nederland een postzegel van € 0,83 (1) en
internationaal € 1,40 (1).De dubbele kaart in envelop gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en
uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart schrijft u niets, deze kaart kan de
gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Plakt u wel een
postzegel op deze kaart en een postzegel op de envelop. Het doet goed als mensen je door een kaart een hart
onder de riem steken. College van diakenen.

Oproep!!!!!!!!!

Oproep!!!!!!!!!
Onze huidige penningmeester treedt na dit seizoen af.
De diaconie is daarom op zoek naar een nieuwe
Diaken Penningmeester.

Heb je belangstelling voor deze functie of wil je meer informatie dan
kun je contact opnemen via mailadres: diaconiepgstiens@gmail.com.

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 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.
Het thema van zondag 11 maart 2018 is 'Ik geef je te eten', Johannes 6:4-15'.
God zorgt voor mensen, dat laat Jezus zien in het verhaal van vandaag. Een jongen met vijf broden en twee vissen
speelt een belangrijke rol: Jezus neemt wat de jongen bij zich heeft en verdeelt het onder de mensen. Er is genoeg
voor iedereen!
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 gemaakte kruis mee te nemen.
Tot zondag!!
De paascommissie.
(Gert Jan Zuidema, Anneke Zuidema, Antonia Bosma en Chantal Osinga)
Spaardoosjes, we sparen deze week voor: opleiding van vrouwen in Papoea.
Vormingscentrum P3W zorgt ervoor dat vrouwen leren lezen en schrijven,
Bijbelstudies volgen en praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding te
krijgen om zo actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun land en volk. En
zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. College van diakenen.
Voedselbankactie!
Volgende week zondag 11 maart a.s. houdt de diaconie een actie voor de voedselbank Leeuwarden. U kunt die
zondag lang houdbare produkten zoals koffie, thee, melkpoeder, potten of blikken groenten, boter, margarine
en/of schoonmaakmiddelen meenemen naar de kerk. College van diakenen.
Kerkelijke menu kaart.
Op maandag 19 maart houden we weer een Kerkelijke Menu Kaart.
We hopen er weer een gezellig samen zijn van te maken. Er wordt door mede gemeenteleden voor u
gekookt. U wordt om 11.30 uur in De Hege Stins welkom geheten. De kosten zijn 5 euro p. p .Om
ongeveer 13.00 uur gaan we dan weer naar huis. U kunt zich opgeven tot 16 maart bij onderstaande
dames. Geeft u dan ook even aan of u vervoer nodig hebt.
Janke Elzinga 2574837
Sita Veninga 2573506
Hiltsje Zylstra 2574615.
Gevraagd: tuinhulp;
Voor het beheer en onderhoud rondom de Hege Stins is een tuinploeg beschikbaar. De tuinploeg heeft in verband
met het wegvallen van enkele leden versterking nodig. De werkzaamheden vinden ca. 8-9 keer per jaar plaats op
één vrijdagochtend in de maand (uitgezonderd de wintermaanden). Uiteraard wordt voor ‘de inwendige mens’
gezorgd. Houdt u van tuinieren en gezelligheid, meld u dan aan bij het College van Kerkrentmeesters, Tineke
Bilker). Voor nadere informatie kunt u contact met Tineke opnemen, t.bilker@chello.nl of tel. 0623385678.
(Hulp)koster gevraagd
Protestantse Gemeente Stiens zoekt een (hulp)koster (m/v) voor gemiddeld 8 uur per week.
Werkzaamheden:
‐ Het in gereedheid brengen van (kerkelijke) ruimtes voor verschillende activiteiten;
‐ Het zorgdragen voor de exploitatie van de ruimtes en de keuken;
‐ Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
‐ Het verrichten van klein onderhoud.
Gevraagd wordt:
‐ Flexibele inzet;
‐ Vaardigheid in het omgaan met mensen, zowel vrijwilligers als bezoekers;
‐ Verantwoordelijkheid durven nemen en vragen;

‐
‐

Goed kunnen organiseren;
Vaktechnische kennis (het certificaat Sociale Hygiëne en diploma Bedrijfshulpverlening of bereidheid deze
cursussen te volgen).

Zie voor nadere informatie de Twaklank.
Inlichtingen bij L. Tilma, voorzitter College van Kerkrentmeesters, Stienzer Hegedyk 29, tel. 058-2572390, email
ltilmacvk@gmail.com
Uitnodiging voor onze vrijwilligers
Beste gemeenteleden. Zoals u in het februarinummer van Twaklank en op het infoblad van 24 februari hebt kunnen
lezen wordt er op woensdag 4 april 2018 een vrijwilligersavond georganiseerd. U hebt zich wellicht al voor deze
avond opgegeven en dit in uw agenda genoteerd.
Misschien hebt u zich afgevraagd waarom wij u hebben gevraagd uw leeftijd op te geven? Daar hebben wij een
goede reden voor. Zonder de details van de invulling van de avond helemaal te verklappen kunnen we u alvast
vertellen dat deze onder andere met een spel zal worden ingevuld. Daarvoor worden de deelnemers in teams
ingedeeld. Om alle teams éénzelfde kans op de overwinning te gunnen inclusief eeuwige roem is het nodig een
evenwichtige leeftijdsverdeling binnen de teams te realiseren.
Wat voor spel gaan we dan doen? Dat vertellen we nog niet, maar we kunnen wel alvast meedelen dat u hiervoor
moet beschikken over sportiviteit, flexibiliteit, snelheid van geest en kennis van de actualiteit én dat u vooral goed
moet kunnen samenwerken. Om het nog wat raadselachtiger te maken willen we nog kwijt dat we met sportiviteit
overigens niet bedoelen dat u zich lichamelijk moet gaan inspannen.
Nieuwgierig geworden? Tijdens de kerkdiensten van 11 maart en 18 maart hoort u meer van ons.
Denkt u eraan zich op tijd aan te melden? Dus in ieder geval vóór 25 maart 2018. En u weet toch nog: “vol is vol”.
Neem geen risico en meldt u vroegtijdig aan.
Wordt vervolgd………….
De organisatiecommissie
Johanna Anema
Doetie Bos
Hille de Haan
Ale Nicolai

06-55362392
2574538
06-51345983
06-22472063

e-mail:
jwaalberts@hotmail.com
dobos@hetnet.nl
h.dehaan1@upcmail.nl
info@alenicolai.nl

Zieken
Dhr. G. Groen, Kinkhoarn 41 is opgenomen in het MCL op afdeling U kamer 15. Henri Dunantweg 2, 8934 AD
Leeuwarden.
Dhr. P. van der Meulen, T. Zijlstrastrjitte 1 mocht het MCL verlaten en is weer thuis.
Mw. A. Holwerda - Jansma, Skûtsje 24, mocht ook het ziekenhuis verlaten en is 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.
Bloemen.
De bloemen gingen zondag 25 februari 2018 naar fam. P. de Jager, Sint Vitusplein 51.
Verjaardagen
4 maart dhr. A.P.Siep, Stienpaad 12, 9051 AB
6 maart mw. H van der Veen-van der Bij, Gysbert Japcxstrjitte 17, 9051 EN .
7 maart mw. T. Sijbesma-van der Wal, Nije Poarte 33, kamer 2, 9051 MB
8 maart mw. R. Slager-Slager, Kinkhoarn 31, 9051 MH
*Koffiedrinken.
In zaal 1 staat de koffie klaar voor diegenen die in een wat rustigere omgeving even willen bijpraten.

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

