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Kerkdienst in de St. Vituskerk
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Muz. Medew.:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. D. de Boer, Leeuwarden
E.R. Boonstra
Fanfare Studio
L. Blaakmeer
A. Oosterhoff
PKN Jop en kerk
LB 630 : 1,2,3; LB 632; -LB 624; LB 642 : 1,2,3,8; LB 659 : 1,4,5,6; LB 641; LB 634
Johannes 20 : 1-10; Johannes 20 : 1-18
na de dienst

Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Muz. Medew.:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
S. Brouwer
United
J. Ars
A. Regeling
PKN Jop en kerk
LB 150a; Opwekking 459; Hemelhoog 165; LB 632; Hemelhoog 171; LB 624
Mattheüs 28: 1-6; Mattheüs 27: 62- 66; Hebreeën 12: 1-3; 1 Korinthe 1: 18-25; Johannes 12: 32-33
na de dienst

Tienerdienst
Volgende week zondag 08-4-2018 is er weer de 10-er dienst in het jeugdhonk. We hopen er weer een leuke
ochtend van te maken.
Mocht je in de gelegenheid zijn neem je vrienden en vriendinnen mee. We beginnen om 09.30 uur.
Welkom!!!!
Elly en Henk
Zondag 8 april gaat om 9.30 uur voor in De Hege Stins dominee Pieter Boomsma uit Nijverdal. It is in Fryske
Tsjinst.
Spaardoosjes 40 dagentijd
In de 40 dagentijd hebben we elke zondag een kort overzicht gegeven van de zes projecten van Kerk in Actie die
in deze periode centraal stonden. Het thema voor deze zes weken is “Onvoorwaardelijke liefde”. Overal ter wereld
zijn moeders, vaders, verzorgers en grootouders die zich onvermoeibaar inzetten voor hun eigen kinderen en
voor die van anderen. Voor een veilige plek en hoop op een goede toekomst. Door te sparen dragen we een
steentje bij.
Vandaag en ook volgende week kunt u het spaardoosje inleveren. Een gift over maken op NL89ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in Actie onder vermelding van 40 dagentijd is ook mogelijk.
College van diakenen.
Uitnodiging “Kerkelijke Menu Kaart'.
Maandag 16 april gaan we weer gezellig eten in De Hege Stins.
De maaltijd wordt verzorgd voor ouderen die graag een keer met anderen mee-eten.
De kosten zijn 5 euro. Zoals gebruikelijk zien we u graag om 11.30 uur en na het eten kunt u
om 13.00 uur weer naar huis. Graag vóór 11 april aanmelden bij onderstaande dames.
Bij opgave ook graag vermelden of u vervoer nodig hebt dan regelen we dat voor u.
Wij verwelkomen u graag.
Janke Elzinga 2574837
Sita Veninga 2573506
Hiltsje Zylstra 2564615
De verjaardagsviering
Op woensdag 11 april 2018 begint om 10:00 uur de viering waarin wij stil willen staan bij uw verjaardag en die
van anderen. De viering is in De Hege Stins. We willen tijdens deze viering God danken die het leven geeft. Het is
goed om in Gods huis je verjaardag te vieren en als gemeenteleden samen te komen. Na de viering is er koffie,
thee, koek en later een hapje en een drankje. Dit seizoen presenteren wij u tijdens de nazit korte “workshops”.

Dat kan een bijzondere hobby zijn, een muziekinstrument of een verhaal. Het is het leukst als er verhalen
ontstaan en jong en oud(er) op die manier met elkaar verbonden worden. De morgen duurt tot ongeveer 12:00
uur.
U komt toch ook?
Bent u jarig geweest in de maanden januari, februari of maart j.l. en bent u 75 jaar of ouder geworden, dan
rekenen wij graag op uw komst op 11 april a.s. Het spreekt voor zich dat uw eventuele partner of hartsvriend(in)
ook van harte welkom is. Ook belangstellenden zijn meer dan welkom. Mocht u niet kunnen voorzien in eigen
vervoer, wilt u dan contact met ons opnemen. Wilt u er rekening mee houden dat er tijdens de viering
gecollecteerd wordt? Wij stellen het op prijs als u het even laat weten als u niet kunt komen.
Met vriendelijke groet,
Het organiserend comité, Anneke van der Wielen (2574917), Karen Ars (2571386), Tine de Vries (06 53705559) en
ds. Jaap C. Overeem (2895763)
Liedboeken kerk
Tot hun grote spijt heeft het college van kerkrentmeesters moeten constateren dat de liedboeken
voor algemeen gebruik in de kerk niet altijd worden teruggebracht. Omdat zij wel vermoedden dat
dit zou gebeuren zijn destijds de liedboeken gechipt met een RFID-chip. Met deze chip kunnen de
liedboeken worden gelokaliseerd binnen een straal van vijf kilometer. De geleende liedboeken die
volgende week nog niet zijn teruggebracht zullen bij u thuis worden opgehaald. Als u deze QR-code
scant, kunt u zien waar onze liedboeken zich bevinden en of dit eventueel bij u of uw buurvrouw
thuis is.
Namens de liedboekcommissie,
Benno Hoekstra
De weg naar West
6 april is het (eindelijk) zover, dan stap ik op mijn schip naar het Caraïbisch gebied. Ik zal ongeveer 3,5 maand
wegblijven en kom dus in de zomer terug. Als je zo ver weg bent, is het leuk om post te ontvangen. Stuurt u me
een kaartje? Mijn adres is:
Maj. Scholtens
364 561
Zr. Ms. Holland
NAPO 333
3509VP Utrecht
U kunt gewoon frankeren voor Nederland. De postdienst van defensie regelt de rest.
Ik zal ook een blog bijhouden, zo de WiFi mij goedgezind is. Als u het leuk vindt om het zo nu en dan eens te
lezen, dan typt u dit in de zoekbalk. Dan komt u vanzelf bij mijn blog terecht. Als het goed is, hoeft u niet lid te
worden van de site.
Dajscholtens.wordpress.com
Groeten, en tot ziens,
Desirée Scholtens
Bloemen
Afgelopen zondag 25 maart gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de fam. van Beek, Platohof 9.
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.
Mw. D. Miedema - Nauta, Boarskulp 5, was opgenomen en is inmiddels weer thuis.
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
3 april
mw. A. Bierma-Bierma, Witewei 1, 9051 TB
3 april
dhr. K. van der Velde, van Wyckelstrjitte 40, 9051 CW
4 april
dhr. H. Veenstra, Roptastins 16, 9051 GP
7 april
mw. H. C. Bervoets-van der Tuuk, Smelbrêge 1C, 9051 BH
7 april
dhr. R. Halbersma, Reinder Brolsmaplein 22, 9051 SZ
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

