Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr. 14 zondag8 april 2018
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. P. Boomsma, Nijverdal
J. Sloot
J. Boerma
J. Veltman
T, Boorsma en F. Mijnheer
diaconie en kerk
liet 283; 299 E; Liet 118A; Liet 644; Liet 620: 1, 6, 7, 9 en 11; Liet 687
Jesaja 26: 1 – 13; Johannes 20: 24 – 31
na de dienst

Doe je mee???
We gaan weer een 10-er dienst draaien in het jeugdhonk vandaag. Daar hebben we jou voor nodig.....
Je bent van harte welkom om 09.30 uur . We zitten op je te wachten.... doe mee!
Elly en Henk
Talant.
Vanmiddag om 14.00 uur is er een dienst bij Talant.
Voorganger is mw. T. de Vries.
De diaconie is nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester!!
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.

Spaardoosjes 40-dagentijd kunt u ook vandaag nog inleveren.
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
Groothuisbezoek in Skilhiem
Op maandagmiddag 16 april om 15.30 uur houden we een gezellige bijeenkomst in zaal “De Grote Kwelder” in
Skilhiem. Het thema op deze middag is: BIDDEN. Hoe belangrijk is dat voor ons? Hierover gaan we nadenken en
met elkaar van gedachten wisselen. Bewoners van het gebouw en de aanleunwoningen worden hiervoor van harte
uitgenodigd.
Mede namens pastoraal werker en wijkmedewerkers,
L.de Vries-Waltje, ouderling

Evangelisatie zondag
Promise heeft het indrukwekkende project Credo van het Oslo Gospel Choir
vanuit het Noors /Latijn naar het Nederlands vertaald. Een prachtig en
indrukwekkend project dat ons stilzet en bepaalt bij ons geloof. Dirigent
Menno Hakvoort bleef dicht bij het originele stuk, maar toch heeft deze
bewerking een geheel eigen Promise-sound gekregen die velen zal boeien.
Credo is een geloofsbelijdenis. Credo betekent: Ík geloof’. Credo is
samengesteld als een complete liturgie. Liederen zoals ‘Kyrie’, Ágnus Dei’en
‘Laudamus’ vertellen elk een essentieel onderdeel van onze
geloofsbelijdenis. Het gaat over het belijden van zonde.
Vergeving ontvangen. Genade. Wij belijden Zijn woord. Dat geeft licht en zicht op onze wegen. We mogen ons
daaraan vast houden in een lijdende wereld, vol dreiging, chaos en onrust. We mogen ervaren hoe Zijn genade en
goedheid ons volgen, alle dagen van ons leven. Dankbaarheid. Rust.
15 april 09.30 uur
Van harte uitgenodigd
De EZC
Evangelisatie en zendingscommissie Stiens
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)
UITNODIGING Financieel Gemeenteberaad
Elk jaar legt de kerkenraad aan de gemeente de jaarstukken voor ter bespreken. Dit jaar houden we het financieel
beraad op donderdag 19 april 2018 in De Hege Stins. We beginnen om 19.30 uur. De financiële stukken kunt u
digitaal opvragen bij kerkrentmeesters@pgstiens.nl en liggen vanaf 16 april in de hal van de kerk.
U bent van harte uitgenodigd!
Naast de financiën zal onze archivaris, de heer Gerrit van der Heide, ons meenemen in de archieven van de
Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente van Stiens. Dat belooft een historische belevenis te worden!
Donderdag 19 april 2018, aanvang 19.30 uur, De Hege Stins
Friese Vakantieweek in het “Nieuw Hydepark/Roosevelthuis
Al 40 jaar lang worden er vakantieweken gehouden in het Roosevelthuis in Doorn, bedoeld voor mensen met een
fysieke beperking dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland. Sinds vorig jaar zit de Stichting in het
nieuwe gebouw: Nieuw Hydepark / Rooseveldthuis. Het nieuwe huis heeft meer tweepersoonskamers en vele
voorzieningen zijn aanwezig om de gasten te kunnen verzorgen. Dit jaar is deze vakantie in de week van 13 –
20 oktober. Er wordt een mogelijkheid gecreëerd om een week op vakantie in een Friese sfeer te gaan. Ook gaat
er die week weer een predikant mee.
De kosten zijn 750 euro per persoon. In die week is er ruimte voor plm. 40 gasten. U kunt zich aanmelden via de
diaconie, wij melden u aan bij de werkgroep “Fryske Fakânsjewike Roosevelthûs”. Uw aanmelding moet voor 15
juni 2018 bekend zijn bij voornoemde werkgroep. Meer informatie kunt u verkrijgen bij diaken Jan Keuning,
jan.keuning@upcmail.nl.
College van Diakenen
Collectebonnen
Dinsdag 10 april kunt u tussen 19.00 en 19.30 collectebonnen kopen in de hal van De Hege Stins.
De kerkrentmeesters.
De weg naar West
Gisteren ben ik eindelijk aan boord van mijn schip gegaan. Ik ben nu op weg naar het Caraïbisch gebied en zal
ongeveer 3,5 maand wegblijven. De afgelopen week heb ik leuke reacties ontvangen: bemoedigende kaartjes,
mails, berichten, koffie met een knuffel, berichtjes op Facebook of via Whatsapp. Dank u wel. Uitgezonden worden
is prima, maar vertrekken blijft lastig. Dat had u goed begrepen ;-) Op verzoek nog een keer mijn adres, als u
straks een kaartje wilt sturen. Tekeningen vind ik ook helemaal top, mijn hut is nog wat kaal.
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
KBO-PCOB
Het bestuur van de KBO-PCOB afdeling (voormalig) Leeuwarderadeel nodigt u graag uit voor de laatste vergadering
van dit winterseizoen 2017/2018 op dinsdag 10 april 14.30 uur in De Hege Stins te Stiens.
De heer I. Bergsma uit Balk zal spreken over de door hem gemaakte treinreis van Moskou naar Beijing. Hij
ondersteunt zijn verhaal met een boeiend klankbeeld.
Gasten welkom.
Bloemen
Afgelopen zondag 1 april gingen de bloemen uit De Hege Stins naar mevr. S. Fennema, Grovestins 31 en uit de Sint
Vitus naar mevr. Exoo-Rusticus, Stienpaad 6.
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.
Ds. Bert van Binsbergen, R. Brolsmaplein 16, is opgenomen in het MCL, H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden en
ligt op afd. A, K11
Dhr. K. van der Zee, Platohof 16, is opgenomen in het MCL op afdeling U kamer 11.
Dhr. K. Loonstra, Ljurkstrjitte 26 is opgenomen (donderdagavond) in het MCL (afd. en kamernr. was bij de melding
nog niet bekend)
Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren
13 april dhr. J.A. Overdijk, Skriesstrjitte 8, 9051 AV
14 april dhr. J. van der Goot, Lege Marren 1, 9051 PJ
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

