Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente te Stiens
10e jaargang nr. 19 zondag 13 mei 2018
Kerkdienst in De Hege Stins
Aanvang:
Voorganger:
Lector:
Organist:
Beamer:
Koster:
Collecte:
Liederen:
Lezingen:
Koffiedrinken

9.30 uur
ds. J.C. Overeem
S. Bakker
H. Havenga
J. Veltman
J. van Zwol
diaconie en kerk
LB 162; LB 305; LB 605; LB 885; LB 875; LB 425
Genesis 9: 8-17
na de dienst

Moeder.. we komen er aan
Ja je/u leest het goed.... we gaan een speciale MOEDER dag organiseren..
De tieners gaan er een leuke draai aangeven .... Wat ??? dat is een verrassing..
Kom maar naar het jeugdhonk en we praten dan verder.
Elly en Henk
Gezocht
Voor ons breiproject in de jeugdgevangenis van Mbale zijn we op zoek naar breipennen nr 2
en 3. Voor deze pennen is lokaal garen te koop.
Voor alle andere pennen zijn geen garens beschikbaar.
Mocht u uw breipennen nr 2-3 kans willen geven op een fantastisch avontuur in Oeganda; ik
ben op 13 mei in De Hege Stins of u kunt ze afgeven op donderdag 17 mei aan de Lege
Hearewei 32 in Stiens
Peper en Zout
Wij, de jeugd van Peper en Zout 3, doen op 23 juni 2018 mee aan Nacht zonder Dak in Leeuwarden.
Die nacht slapen we in een kartonnen doos. De opbrengst gaat naar Tear, een organisatie die geld
inzamelt voor straatjongeren in o.a. Azië en Afrika. Wij zoeken daarvoor sponsoren en 1 van onze
acties is een statiegeldflessenactie. In de hal van De Hege Stins staat een grote flessencontainer tot en
met 22 juni, waarin u uw lege flessen mag gooien. U kunt ook intekenen op de sponsorlijst voor een
bijdrage. Deze lijst ligt bij de container. Lukt het niet de flessen mee te nemen naar de kerk, dan halen
wij ze bij u thuis op. Telnr. 06 83 139 136 (Ewoud). Voor meer informatie kijk op nachtzonderdak.nl.
Alvast bedankt namens AllardMitchelIdwerRoanWanderAmarensEwoud.
Nieuwe koster
Per 1 september 2018 kunnen we een nieuwe koster in ons midden verwelkomen: Sita Veninga-van der Lep.
Samen met Arma Regeling en Jan van Zwol, vormt ze het nieuwe kosterstrio.
Het College van Kerkrentmeesters is blij met deze versterking van het kosters team.
In de komende weken komen we uitleggen wat de plaats van de nieuwe koster in het team van kosters en
hulpkosters gaat worden.
Uitnodiging - Zaterdag 9 juni:
Wie gaat er met Vorming en Toerusting mee naar Schiermonnikoog?
Dit jaar organiseert de commissie Vorming en Toerusting weer de Intergeneratie Dag. Doel van deze dag is dat alle
generaties van onze kerk elkaar ontmoeten in een andere en ontspannen omgeving.
Dit jaar is de Intergeneratieve Dag gepland op zaterdag 9 juni. We gaan naar Schiermonnikoog.
Iedereen, jong en oud, wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. We gaan met elkaar met eigen auto’s
naar Lauwersoog. Daarom:
8.00 uur - Verzamelen Hege Stins
8.10 uur - Vertrek naar Lauwersoog
9.00 uur - Parkeren en naar de boot
9.30 uur - Afvaart naar Schiermonnikoog.
We vragen een kleine bijdrage: € 13 per volwassene en € 7 per kind. Daarmee wordt, samen met de bijdrage van
de kerk, de overtocht en de fietshuur betaald.
Auto- en parkeerkosten zijn voor eigen rekening
Opgeven kan tot en met 1 juni bij Wout de Vries: devrieswout@gmail.com .
tel. 06 - 4693 5778.
Geef bij de aanmelding aan:

* Of je met de auto komt en zo ja hoeveel zitplaatsen er over zijn;
* Of je wilt meerijden;
* Of er andere zaken nodig zijn (bv elektrische fiets, kinderzitjes).
Verdere informatie over het programma en praktische zaken kunt u terug lezen in de Twaklank van mei, op
facebook en www.pgstiens.nl .
Commissie Vorming en Toerusting
Bloemen
Zondag 6 mei gingen de bloemen uit de St. Vitus naar de fam. Kloostra, Graldastins 55.
Zieken
Ds. A.J. van Binsbergen, R. Brolsmaplein 16, is opgenomen in de Hofwijck, Dirk Zeperweg 2, 8917 AZ Leeuwarden.
Dhr. K. van der Zee, Platohôf 59 is ontslagen uit het MCL en tijdelijk opgenomen in de Hofwijck, kamer 17, Dirk
Zeperweg 2, 8917 AZ Leeuwarden.
Dhr. J. Langeraap, Dobbe 9, is opgenomen in het MCL op afdeling P, kamernummer 7, Henri Dunantweg 2, 8934
AD Leeuwarden.

Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
18 mei dhr. S. Fennema, Pim Mulierwei 8, 9051 KA
19 mei dhr. B.J. Wiggers, Swanneblomstrjitte 11, 9051 EW
20 mei mw. F.G. Jansen-Okma, Nije Poarte 7, 9051 MA
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

