Nieuwsbrief
Zondag 24 maart 2019
Welkom in de ochtenddienst in Trinitas
Voorganger: Ds. Jan van der Veen
Ouderling van dienst: Els Pereboom
Organist: Frits Heidinga
Lector: Rinse Postma
Koster: fam. Schukken
In de kerk wordt vandaag gecollecteerd voor Kerk in Actie/40 dagen tijd en Kerk. Bij de
uitgang is er een collecte voor het onderhoud van de gebouwen. In de kinderkerk wordt
gecollecteerd voor "Het Aanloophuis”.
In de stilteruimte kunt u een kaarsje aansteken.
De avonddienst is om 19:00 uur in Trinitas
Voorganger: Ds. Nel van den Briel (Diaconaal Avondgebed)
Ouderling van dienst: Els Pereboom
Organist: Frits Heidinga
Lector: Geert van Lonkhuyzen
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.
C4U is vandaag voor de kinderen van klas 1 en 2 en begint om 9.30 uur.
Op 10 maart 2019 is overleden: Jikke Hiemstra-Sijbesma. Zij woonde aan de Richard
Jungweg 3 in Rotsterhaule. De uitvaart heeft vrijdag 15 maart plaatsgevonden, in Sint
Johannesga. Vorige week herdacht in de kerkdienst.

Johannes

6: 1 t/m 13

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

Kopij kunt u voor eerstvolgende donderdag 12:00 uur mailen naar nbtrinitas@gmail.com.
Promoties voor op de beamer voorafgaand aan de dienst, kunt u vóór woensdag 18:00 uur mailen
aan beamteamtrinitas@gmail.com.
Nieuwsbrief digitaal op donderdag ontvangen? Mail nbtrinitas@gmail.com.
Meer nieuws en agenda op www.pghv.nl

KUNST IN DE KERK 2019 GAAT WEER VAN START!
Volgende week zaterdag 30 maart is de opening van de expositie Kunst in de Kerk. Deze keer is werk te
zien van Mary Velthoen uit Middelstum. Zij maakt kleurrijke en goed herkenbare schilderijen op
uitgezaagde panelen op MDF. In de volgende Kern meer daarover. De opening is in de Sionskerk om
16.00 u en aansluitend zal Mary Velthoen een rondleiding geven. Graag nodigen we ieder uit om de
opening bij te wonen en kennis te maken met de kunstenares. Aansluitend is op zondag 31 maart de
eerste kunstvesperviering om 19.00 u met als voorganger ds. Pieterjan de Buck, in de Sionskerk.
Werkgroep Kunst in de Kerk
Bingo
Commissie Reuring organiseert een Bingo!
Wanneer? 13 april. Hoe laat? 19.00 uur (kaartverkoop) 19.30 uur (aanvang). Waar? Trinitas.
Kosten? 5 euro (voor 10 ronden bingo). De opbrengst gaat naar: Het aanloophuis Heerenveen, Groep
jongeren voor hun werkreis naar Oeganda, Familie Bosma voor hun hulpreis naar Zuid-Afrika.
Voor meer informatie: Tineke Bergstra en Anina Westra (aninahgv@hotmail.com)
Rectificatie. In ons kerkblad De Kern van 22 maart is per abuis vermeld dat de opbrengst van de
traditionele spaardoosjes dit jaar is voor het jongeren project in Moldavië. Dit is niet correct, dit is
natuurlijk Oeganda. De redactie biedt haar excuses aan voor deze vergissing.
Voor activiteiten Trinitas zie De Kern en/of de website.

