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

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
P. Dijkhuis
H. Giesing
De Sweelinckcantorij olv Anne E. de Bruijn
T.J. Osinga
J. van Zwol
KIA Zending en kerk
Psalm 149 in wisselzang (1C, 2A, 3C, 5A); : LB 392; LB 608; HvAV 110;
Johannes 6: 1-15
na de dienst

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)
10-er Dienst
Vandaag gaan we weer een tiener-dienst houden in het jeugdhonk.
We hopen er weer iets moois van te maken . Je bent welkom vanaf 09.30 uur...
Tot zo
Elly en Henk
Talant 14:00 uur
Vanmiddag is om 14:00 uur weer een viering in Talant. Het thema is wonder. Wij vinden het fijn als ook veel
gemeenteleden de diensten bezoeken.
Ds. Jaap
Jovo/45+ 20:00 uur
Om 20:00 uur is er een gezamenlijke avond van Jovo en 45+. We gaan met elkaar in gesprek over de toekomst
van de kerk.
Ds. Jaap
Spaardoosjes, we sparen deze week voor Kerken in Almere die een sociale supermarkt runnen.
Almere is een stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid is.
Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood
bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard
voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun
behoefte en gezinsgrootte. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om
weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand
weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. College van Diakenen.
VOEDSELBANKACTIE!
Vandaag houdt de diaconie een actie voor de voedselbank Leeuwarden. U kunt lang houdbare produkten zoals
koffie, thee, melkpoeder, potten of blikken groenten, boter, margarine en/of schoonmaakmiddelen meenemen
naar de kerk. College van Diakenen.
Sing in met Jiddisch muziekgezelschap Samoosara
Met het programma Mazzel & Broge (geluk en zegen) vertolkt Samoosara ‘de lach met de traan’. Expressieve
klezmermelodieën, die zowel opgewekt als tegelijk melancholisch of weemoedig kunnen klinken. De muziek raakt
je ziel.
Een muziekboek met klezmerliedjes was de aanleiding voor dit volledig nieuw programma met muziek uit de
Jiddische en Joodse cultuur.
Samoosara brengt de Jiddische cultuur op levendige wijze, maar blijft trouw aan haar Friese roots.

Met accordeon, dwarsfluit en viool krijgen de authentieke klezmermelodieën een frisse klank. Instrumentaal en
vocaal wisselen elkaar af, waarbij de meeste liedteksten in het Fries zijn vertaald.
Tijdens het optreden wordt het publiek uitgenodigd om mee te zingen.
Het Jiddisch muziekgezelschap Samoosara bestaat uit: Johan Cnossen (dwarsfluit en zang), Wietze de Jong
(accordeon en zang) en Anje de Jong (viool en zang). De muzikanten uit Lippenhuizen en Hemrik spelen nu zes jaar
samen.
U bent van harte welkom
Aanvang:
18 maart 19.30 uur
Locatie:
De Hege Stins.
U bent van harte uitgenodigd.
De EZC
Zondag 25 maart. Palmpasen viering met de leden van de zustergemeente uit Debrecen. Noteren in de agenda, de
ontmoeting met de mensen van de zustergemeente op zondagavond 19.30 uur in De Hege Stins. De presentatie
van de gemeenteleden uit Debrecen, tijd en ruimte voor ontmoeting en gesprekken. Wees welkom, noteer het in de
agenda. Namens de werkgroep debrecen.
Maandag 26 maart. Om de onderlinge band van vriendschap in Christus te bezegelen vieren we samen het
Avondmaal in de vesper in de St. Vituskerk.
Bouwen aan de vriendschapsband vraagt van ons dat we met velen aanwezig zullen zijn op beide avonden. We
nodigen een ieder, namens de werkgroep Hongarije, van harte uit voor de beide bijeenkomsten
Kerkelijke menu kaart.
Op maandag 19 maart houden we weer een Kerkelijke Menu Kaart.
We hopen er weer een gezellig samenzijn 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.
Kampvuuravonden Stiens
(“Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is”)
Na een winterstop zijn de kampvuuravonden terug van weggeweest. Hoor ik u denken: “wat is een kampvuuravond
(KVA)?” Dat is een gezellige, interkerkelijke avond voor uitsluitend mannen (van 21 tot 81 jaar!). De avond vindt
plaats rondom het kampvuur met daarbij een inspirerende spreker, veel interactie, goede gesprekken, live muziek
(dat doen we samen), en vooral in goed gezelschap van vrienden en dorpsgenoten.
Op 23 maart vindt de eerste KVA van dit jaar plaats aan de Bûtenskilwei 44 te Stiens. De spreker op die avond is
jeugdwerker Andre van der Meer uit Franeker. De inloop is vanaf 20.00 uur en is gratis. We verwachten alleen dat
de deelnemers zelf drinken meenemen. Liefst wat extra zodat je op die avond kunt delen met de andere
deelnemers. Want dat sluit aan bij onze KVA-visie: We delen onze tijd met elkaar en willen elkaar tot zegen zijn: De
KVA is een plek waar God centraal staat. Jij/u bent van harte uitgenodigd.
Voor meer info: www.kampvuur-avonden.nl of trek een van de organisatieleden eens aan de mouw.
Pyt, Arjon, Pieter en Wieger
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.

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
Beamer hoofdzaal De Hege Stins
De zichtbaarheid van de projectie in de hoofdzaal van De Hege Stins wordt minder. Dat heeft deels met lichtinval te
maken, maar ook deels met de beamer zelf. Deze is komend najaar 10 jaar oud. We zijn daarom bezig met het
vervangen van deze beamer. We hopen dat zo snel mogelijk gerealiseerd te hebben, maar tot die tijd zal het zicht
dus nog beperkt zijn.
Collectebonnen.
Dinsdag 13 maart kunt u weer collectebonnen kopen van 19.00 tot 19.30 uur in De Hege Stins
KBO-PCOB
Graag nodigt het bestuur van de afdeling KBO-PCOB van onze voormalige gemeente Leeuwarderadeel U uit tot het
bezoeken van onze jaarvergadering op dinsdag 13 maart 2018 ’s middags 14.30 uur in De Hege Stins te Stiens.
Na de gebruikelijke verantwoording over het afgelopen jaar, hebben we “Froukje en Joukje” uit Hylpen met een
muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten met een gezellige broodmaaltijd.
Kopij nieuwsbrief.
De kopij voor de NB hoort kort en bondig te zijn. Vaak staat het volledige artikel al in de Twaklank.
Een verwijzing is dan voldoende.
Uw bericht mag ongeveer zes regels lang zijn, zoals in de Jaarklank staat vermeld. We rekenen op uw
medewerking.
De redactie,
Douwe Runia, Jarig Wessseling en Joukje Deelstra
Bloemen
Afgelopen zondag 4 maart gingen de bloemen uit de Sint Vitus naar de fam. Holwerda, Skûtsje 24.
Zieken
Dhr. G. Groen, Kinkhoarn 41 is opgenomen geweest in het MCL en is weer thuis gekomen.
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. D. Bergsma, Perzenstrjitte 3, is opgenomen in het MCL. Hij ligt op afdeling M, kamer 3.
Mw. J. van der Bijl - Sijtsma van de Felixwei 69 is opgenomen in het MCL, afdeling M, kamer 8, H. Dunantweg 2,
8934 AD Leeuwarden.
Mw. F. Roersma-van der Meer, Tongerboutstrjitte 13 is opgenomen in het ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen,
afd. 4B, K11, Thialfweg 44, 8441 PW.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren
13 maart dhr. J. Looijenga, Burmaniawei 42, 9051 BP
13 maart mw. S. Siep-Kampstra, Stienpaad 12, 9051 AB

13 maart dhr. K.H.Bremer, Tulipastrjitte 31, 9051 NH
15 maart mw. J. H. van der Iest-Kroes, St Vitusplein 33, 9051 BT
17 maart dhr. S. Postma, Van Wyckelstrjitte 42, 9051 CW
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

