Nieuwsbrief
Zondag 24 februari 2019
Welkom in de ochtenddienst in Trinitas.
Voorganger: ds. Pieterjan de Buck
Ouderling van dienst: Wim Kleijne
Organist: Fedde Tuinstra
Lector: Tryntsje Kort
Koster: fam. Schukken
In de kerk wordt vandaag gecollecteerd voor Diaconie en Kerk. Bij de uitgang is er een
collecte voor onderhoud gebouwen. In de kinderkerk wordt gecollecteerd voor
Stichting Aanloophuis “Oer de Brêge” Heerenveen.
In de stilteruimte kunt u een kaarsje aansteken.
De avonddienst is om 19:00 uur in Trinitas m.m.v. Chr. Man. koor Steenwijk.
Voorganger: ds. Pieterjan de Buck
Ouderling van dienst: Wim Kleijne
Organist: Eta Schreiber
Voor kinderen tot 4 jaar is er opvang in de crèche vanaf 9:15 uur. Tijdens de collecte
kunnen ouders hun kinderen weer ophalen uit de crèche. Er is vandaag kinderkerk
voor alle kinderen van de basisschool.
C4Y is vandaag voor klas 3 en hoger en begint om 9.30 uur in de Verdieping.
Geboren! Op 4 februari 2019 is Nora Brouwer geboren. Dochter van Jim Brouwer en
Gerda Tjepkema en zusje van Thijs en Emma. Welkom mensje in ons midden.
verblijvende in Talma Hûs, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Feanwalden
afd. ’t Hofke k 16 mw. Anneke van Zwol
verblijvende in Beatrixoord (Haren-Dilgtweg 5-9751 ND) dhr. C. Hokwerda
verblijvende in Anna Schotanus te Heerenveen
afd. Schakel-k. 27: mw. J. Nauta - vd Tol
afd. Schakel-k.19: mw. A. Smit – de Haan
afd. Wetterkant - Swanneblom-k. 18: mw. K. Wind - Hofstra
Thuisgekomen uit het MCL Leeuwarden: dhr. Tames van Zwol
Op 12 februari is mw. Cornelia Sträter – de Boer overleden, in de leeftijd van 101 jaar.
Ze woonde in Coornhertstate (Vogelwijk 20/324)
De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op maandag 18 februari 2019.
Schriftlezing: Matteüs 13:44

Na de dienst is er voor iedereen koffie / thee / limonade in De Passage.

ONTMOETINGSMIDDAG VOOR OUDEREN OP MAANDAG 4 MAART
ZIEKENHUISPREDIKANT DS. GERBEN HOOGTERP IS TE GAST.
THEMA: ZINGEVING EN GELOOF ROND ZIEKTE EN GEZONDHEID.
DE MIDDAG BEGINT 14.30 u. TOT 16.15 u. IN TRINITAS.

Doopdienst
Op zondag 10 MAART a.s. is er weer een doopdienst. Wanneer er ouders zijn, die hun
kindje willen laten dopen op deze zondag, dan kunnen zij zich bij ds. Jan van der Veen
melden.
Tel: 06-23850567 of email: jvdveenhveen@gmail.com.
Opgave t/m zondag 24 februari 2019. Doopgesprek: op maandag 25 februari 2019.
Actie voedselbank
Let op! Volgende week is het de eerste zondag van de maand. Er vindt dan weer een
inzameling plaats van houdbaar voedsel voor de Voedselbank. U kunt de houdbare
producten volgende week voor de dienst afgeven in de hal. Er staat een medewerker van de
voedselbank gereed om uw producten in ontvangst te nemen. Deze actie wordt door de
diaconie van harte bij u aanbevolen.
Uitnodiging voor de zangdienst op zondagmiddag 3 maart a.s. om 16.00 uur in
Trinitas.
Op zondagmiddag 3 maart zal er in Trinitas een gewone dienst zijn voor iedereen,
maar in het bijzonder voor die mensen die, om wat voor redenen dan ook, de ochtenden avonddiensten bezwaarlijk vinden.
Voorganger is pastor B. Van Brug. Er zal veel gezongen worden met begeleiding van
Frits Heidinga op het orgel. Thema van de dienst is: Vanzelfsprekend!
De dienst begint om 16.00 uur, en na afloop is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie of thee.
Deze zondag is er geen avonddienst in Trinitas.
Indien u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met Tiny Bos, tel. 551927 of
tiny.bos@xs4all.nl
Graag tot dan!
Vriendelijke groet, de voorbereidingscommissie.
Kopij kunt u voor eerstvolgende donderdag 12:00 uur mailen naar nbtrinitas@gmail.com.
Nieuwsbrief digitaal op donderdag ontvangen? Mail nbtrinitas@gmail.com.
Meer nieuws en agenda op www.pghv.nl

