Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr. 11 zondag 18 maart 2018
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
9.30 uur
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Muz. Medew.:
United
Beamer:
D. Smidt
Koster:
L. Lousma en J. Wierstra
Collecte:
KIA Kinderen in de knel en kerk
Liederen:
LB 288; Opwekking 250; hij is groot en geweldig; LB 891; Ik ben; LB 839
Lezingen:
Johannes 12: 20-26
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 18 maart om 19.30 uur
Sing in met Jiddisch muziekgezelschap Samoosara
Spaardoosjes deze week sparen we voor: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
In de grote textielstad Tirupur in het zuiden van India zijn meer dan 10.000
kinderen die niet naar school gaan maar vaak werken onder zeer slechte
omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden
van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE
doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. SAVE gaat
in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om
kinderarbeid te bestrijden wat inmiddels al geleid heeft tot twee kinderarbeid
vrije zones waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.
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.
Vandaag geen kindernevendienst vanwege de ksg-dienst. Toch willen wij het thema van deze zondag met jullie
delen.
En zo ook nog het thema van 11 maart.
Het thema van 11 maart was '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!
En het thema van vandaag is 'Ik heb alles voor je over', Johannes 12:20-33.
Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus
zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze beter te maken; hij heeft letterlijk alles voor ze over.
Zelfs zijn eigen leven.
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.
De paascommissie.
(Gert Jan Zuidema, Anneke Zuidema, Antonia Bosma en Chantal Osinga)
(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

Wat zou u doen of wat zou er gebeuren
als u geen rekening meer betaalt en inkomsten krijgt?
Dan is de kans groot dat u daar (veel) last van krijgt.
Het College van Kerkrentmeesters heeft dat gevoel ook. Als we geen geld meer ontvangen en kunnen uitgeven dan
zal de gemeente het erg moeilijk krijgen.
Maar daar kun jij/ kunt u iets aan doen,.
Wij zijn namelijk op zoek naar een penningmeester die voor ons de financiën beheert en o.a. de rekeningen
betaalt. Het gaat echt niet om een accountant. U kan/jij kunt die persoon zijn die ons college helpt in deze functie.
We zien echt uit naar uw reacties en vragen. Die ontvangen we graag schriftelijk bij kerkrentmeesters@pgstiens.nl
maar net zo lief schiet u ons aan voor meer informatie!
College van Kerkrentmeesters
Hongaarse gasten
Hieronder volgt een tijdlijn van gebeurtenissen waarbij onze gemeenteleden van harte welkom zijn. We rekenen
dringend op uw komst.
Zondagmorgen 25 maart, 9:30 uur:
Palmpasenviering met Ds. Endre Iszlai (Debrecen) en optocht met de kinderen. Koffie na de dienst.
Zondagavond 25 maart, 19:30: gemeenteavond in het kader van ontmoeting en vriendschap. Onze Hongaarse
vrienden zullen een presentatie geven van de verbouwing aldaar. Ook spreken wij over gemeenteopbouw in
Debrecen en Stiens en hopen we van de ontmoeting met elkaar te leren.
Maandagavond 26 maart, 20:00 uur
Gezamenlijke avondmaalsviering in de St. Vituskerk. In het kader van onze vriendschap willen wij graag samen
avondmaal vieren.
De Debrecen-werkgroep en de kerkenraad vinden uw komst van groot belang.
Ds. Overeem
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
Aanhangwagen.
Wie kan ons helpen aan een aanhangwagen met een huif? Voor de ouderen vakantie georganiseerd door de kerk
van 18 juni tot en met 22 juni, zoeken wij een aanhangwagen met huif voor het vervoer van rollators en nog een
aantal andere goederen. U kunt contact opnemen met Klaas Tigchelaar tel. 2573402

Zaterdag 17 maart 2018: Opening & Zegening van Refugio Ultreia Feinsum
Zaterdag 17 maart is de dag waarop de 'Refugio Ultreia Feinsum' van Durkje & Wiep Koehoorn feestelijk wordt/is
geopend en gezegend door ds. Jaap Overeem.
Een refugio is een overnachtingsplaats voor pelgrims. Deze refugio ligt in Feinsum aan het Jabikspaad, het
pelgrimspad van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela in Spanje.
De viering van deze zegening en opening vindt/vond buiten plaats op het Jabikspaad bij de refugio in
aanwezigheid van zo'n 25 pelgrims uit alle windstreken.
Een verslag van de opening en zegening komt op de Facebookpagina van PGStiens.
Sneinskuier.
Vandaag organiseert het jeugdteam van de Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum een sponsor
Sneinskuier. Tussen 13.30 en 16.00 is iedereen van harte welkom in de Johannestsjerke (Britsum),
Nicolaastsjerke(Koarnjum) en Genovevatsjerke(Jelsum). Aldaar zijn sponsorkaartjes voor €2 p.p. te koop t.b.v.
kinderen in de knel(Colombia). De kerken zijn te bezichtigen en er zijn bovendien een aantal activiteiten. Zo
hebben leerlingen van de Swirrel in Jelsum een tentoonstelling over Colombia gemaakt. kortom kuier (of fiets)
langs de kerken.
Met dank aan de Jeugdraad en diaconie van PG Stiens voor de aanbeveling, Jacoba Gerritsma, jeugdouderling.
Meer informatie op de website.
Workshop sieraden maken.
Beste gemeenteleden, zaterdag 31 maart heb ik de laatste workshop "sieraden maken van koffiecups" van dit
winterseizoen gepland! Het vindt plaats in de tandartspraktijk Stiens, aan de Hegehearewei 1c, van 14.00 tot 17.00
uur en kost €10 waarvan €5 naar de stichting Ma'laap gaat. Er kunnen nog 4 mensen bij. Ik kan ook bij iemand
thuis komen, mits de groep minimaal uit 4 en maximaal uit 10 personen bestaat! Opgeven kan via
creatiefmetkoffiecups@gmail.com of tel.0582571797 / 0613648905, van harte welkom !!!
groetjes, Martje Roerdink-Talma.
Passage.
Woensdagavond 21 maart om 19:45 uur houden wij onze ledenbijeenkomst in De Hege Stins.
“ Ivich jout de see it sân werom” Mevr. J. Oost uit Buitenpost laat ons genieten van haar
gedichten en wandkleden over het leven zelf: Bevrijding, liefde, geluk, en de vreugde van het bestaan.
Inf; 2571450 (Gasten zijn v.h. welkom)
Bloemen
Afgelopen zondag 11 maart gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de fam. Groen, Kinkhoarn 41.
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. D. Bergsma, Perzenstrjitte 3, is opgenomen geweest in het MCL en is weer thuis gekomen.
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. K. Germeraad – Boersma, Stienpaad 20 is opgenomen in het MCL en ligt op afdeling T, kamer 15.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteledenhopen komende week hun verjaardag te vieren:
20 maart dhr. S.O. Koopmans, Lege Bosse 38, 9051 PA
21 maart dhr. J.S. Buwalda, Skilwei 11, 9051 AE
25 maart mw. T. IJska-Hamstra, De Tsjerne 10, 9051 HV
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

