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Kerkdienst op het kaatsveld
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Muz. Medew.:
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Collecte:

10.00 uur
ds. J.C. Overeem
Harmonie “Da Capo” Leeuwarden
J. van Zwol en A. Regeling
KIA Zending en kerk
Top 2000 dienst 27 mei ‘Welcome to the hotel’
Voor het derde achtereenvolgende jaar brengen dominee
Gerard Rinsma uit Goutum en gospelrockband GRACE een
avondvullend programma voor een kerkdienst. De songs van
de Top 2000 zijn veel meer dan enkel populaire deuntjes van
de radio. Another Brick in the Wall van Pink Floyd, Hotel
California van de Eagles en The Alan Parsons Project krijgen
een andere/diepere lading in deze dienst. Dit alles verbonden
met lezingen uit de Bijbel en vervlochten in een actuele
preek. Het resultaat is verrassend.

Speciale collecte voor jeugdactie - Nacht Zonder Dak
Als spreker bij Nacht Zonder Dak heb ik heel wat NZD-events meegemaakt. Een stuk of tien, denk ik, alles bij elkaar
opgeteld. Ik was erbij vijf jaar geleden met onze jeugd in Slappeterp toen de grootste bouwwerken midden in de
nacht instortten en de tieners gewoon doorsliepen onder de helderste sterrenhemel. Ik was erbij in het Groningse
Opeinde waar het de hele nacht vroor en de jeugd tegen elkaar aan kroop om warm te blijven. En ik was erbij toen
er een Nacht Zonder Dak werd georganiseerd tijdens Opwekking en het zo hard regende dat de kartonnen
bouwwerken waren veranderd in een papje papier-maché.
Ook ik heb kartonnen krotten gezien waar elk straatkind voor zou tekenen als hij er mocht wonen: kastelen met
metershoge torens, villa’s vol vernuftige luikjes en kartonnen huizen waar de bloemen zelfs op tafel stonden. Ik
heb deelnemers ’s avonds stuiterend van enthousiasme in hun krot zien kruipen om er de volgende ochtend
gebroken, als een jichtige acrobaat, weer uit te komen. Karton ligt gewoon voor geen meter. Het isoleert bovendien
slecht, de meters plakband waarmee de bouwsel bij elkaar gehouden worden, ten spijt. Hoe megalomaner de hut,
hoe kouder, is de vuistregel.
Regen, kou en ontbering. Onverantwoord eigenlijk, zo’n Nacht Zonder Dak. Je kunt kinderen niet zomaar een nacht
buiten leggen, met niets anders dan een paar kartonnen dozen en wat plastic. Ze doen geen oog dicht, worden
ziek en krijgen onherroepelijk een stijve rug. Dit is je reinste kindermishandeling! Weten ze dat bij het jeugdwerk
en Tear eigenlijk wel?
Ja. Dat weten ze. Kinderen horen niet in een kartonnen doos. En daarom doen 23 juni de tieners van P.G. Stiens
mee aan de Nacht Zonder Dak in Leeuwarden.
Een echte heldendaad die ik bij jullie allemaal onder aandacht wil brengen. Want het geld wat onze jeugd ophaalt
gaat naar hun leeftijdsgenoten die leven in sloppenwijken. Al van een paar tientjes kan een 15-jarige tiener
stoppen met haar bijbaantje als prostituee en beginnen aan een toekomst als kapper.
Steun de jeugd van Stiens en laat ze zien dat zij wel een verschil kunnen maken. Doneer tijdens de collecte van 27
mei, doneer tijdens de jeugddienst van 17 juni of doneer via www.nachtzonderdak.nl/leeuwarden - Alvast bedankt!
- Karinus, namens Peper&Zout
Nieuw project zending
Ons nieuwe zendingsproject is in Rwanda. Rwandese jongeren die naar de hoofdstad trekken voor studie of werk,
sluiten zich daar vaak niet aan bij een kerk. In hun eentje zijn ze echter niet opgewassen tegen de problemen waar
ze in de stad tegenaan lopen. De Presbyteriaanse kerk in Rwanda besloot een aantal jaren geleden meer jongeren
bij de kerk te betrekken en ze te helpen om steviger in hun schoenen te staan.
Onder het mom van voor en door jongeren worden bijbelclubs, muziekgroepen, koren en sportevenementen
georganiseerd.
Door het volgen van beroepsopleidingen in de buurt en de hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf kunnen
jongeren in hun eigen omgeving een bestaan opbouwen.
Binnenkort gaan Henk (docent techniek) en Anne-Mieke Spaan (pastoraal medewerker/theologie) samen met hun
jonge kinderen naar Rwanda om dit werk van de kerk te ondersteunen.
Meer informatie vindt u op de site van kerkinactie.nl
Maar u kunt ook bij ons terecht.
Roel, Wiebrand, Karen Annemieke en Tea

Vesper eind seizoen
Het is een oude traditie in onze gemeente dat het seizoen wordt afgesloten met een vesper. Die vesper wordt
komende dinsdag gehouden, 22 mei, om 19:30 uur, voorafgaande aan het Pastoraal Overleg. De vesper is in De
Hege Stins. Ook als u niet zo betrokken bent bij het pastoraat, maar meer met financiën, jeugdwerk, de tuin of de
twaklank, bent u van harte welkom om deze vesper bij te wonen!
Pastoraal Overleg.
Op dinsdag, 22 mei om 19.30 uur is er Pastoraal Overleg in De Hege Stins.
De notulist, Klaas Tigchelaar
Uitnodiging.
Hierbij wordt u weer uitgenodigd voor de “Kerkelijke Menukaart” op maandag 4 juni. Wij
gaan er weer een fijne morgen van maken in De Hege Stins, met een goede en smakelijke
maaltijd. Er wordt door medegemeenteleden voor u gekookt. Het samenzijn duurt van 11.30
uur tot 13.00 uur. Er zal een bijdrage van 5 euro worden gevraagd. Dit is de laatste KMK van
dit seizoen. U kunt zich bij onderstaande dames opgeven. Meldt u dan ook even of u vervoer
nodig hebt? We hopen dat u weer in grote getale komt. Wij hebben er weer zin in
Opgave tot uiterlijk 1 juni bij:
Sita Veninga 2573506.
Aukje Westra 257 3239
Hiltsje Zylstra 2564615.
Ouderenvakantie
Van 18 t/m 22 juni wordt voor de vierde keer de "Ouderenvakantie" gehouden. Deze keer gaan we weer naar
Ommen (Den Ham).
Een ieder die het leuk lijkt om op donderdagavond 21 juni a.s. bij de vakantiegangers te komen eten, is vanaf
16.30 uur van harte welkom in De Leemhof, Slenke 6, Den Ham. Tel.no. 0611625168
Het is de bedoeling dat we gaan genieten van een Chinees buffet. Kosten zijn € 15.00 p.p. Betaling van het buffet
graag contant ter plaatse.
Opgave kan tot 12 juni a.s. bij Janny de Witte, Treem 4. Tel.no. 058 257 2016.
Wij zien u/jullie graag op donderdag 21 juni.
Organisatie Ouderenvakantie.
Functionaris gegevensbescherming gevraagd
Vanaf 25 mei 2018 moet ook onze gemeente aan kunnen tonen dat zij haar best doet om te kunnen voldoen aan
de nieuwe privacywetgeving zoals die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verschillende commissies van onze gemeente zijn hierover geïnformeerd en zijn bezig om hun werkwijze aan de
nieuwe richtlijnen aan te passen.
Om het proces in goede banen te leiden zijn we op zoek naar een privacy-medewerker: een belangrijke functie
binnen onze gemeente met veel vrijwilligers, t.b.v. ondersteuning en naleving van de nieuwe regels.
Zie ook het schrijven over de nieuwe privacy-richtlijnen in het mei- nummer van de Twaklank (blz 14-15)
Namens het scribaat
Ankie Jansen Klomp
Geboorte
Op 9 mei is geboren Susanna, dochter van Wiebren en Judith Schilstra en zusje van Jonathan, Daniël en Matthias,
Ungastins 54, 9051 GG Stiens.
Namens de PGStiens van harte gefeliciteerd!
Jubileum
Het echtpaar Klaas en Foekje Bremer-De Vries, Tulipastrjitte 31, 9051 NH Stiens waren op 10 mei 50 jaar
getrouwd.
Namens de PGStiens van harte gefeliciteerd!
Bloemen
Zondag 13 mei gingen de bloemen uit De Hege Stins naar de fam. Lotterman, Ikeleane 16.
Zieken
Ds. A.J. van Binsbergen, R. Brolsmaplein 16, is opgenomen geweest in de Hofwijck, en is weer thuis gekomen.
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.
Dhr. J. van der Laan, It Achterbosk 29051 CS Stiens, is opgenomen in in UMCG, afdeling Intensieve verpleegk. zorg
unit. Afd. A 3

Verjaardagen
Onderstaande gemeenteleden hopen komende week hun verjaardag te vieren:
21 mei mw. T.Tiesnitsch-Geertsma, Hayema State Kamer 15, Moundyk 14a, 9051 AH
23 mei dhr. W. Duursma, Venusskulp 40, 9051 MG
26 mei dhr. J.H. Kloostra, Skilhiem. Nije Poarte 33, K6A, 9051 MB
27 mei mw. G. Veenstra-Goudswaard, Roptastins 16, 9051 GR
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

