Nieuwsbrief
Zondag 28 april 2019
Welkom in de ochtenddienst in Trinitas
Voorganger: ds. Wim Bloemendaal
Ouderling van dienst: Jan Dijkema
Organist: Bert Kingma
Lector: Lidy Torenbeek
Koster: fam. Kort
In de kerk wordt vandaag gecollecteerd voor Diaconie en Kerk. Bij de uitgang is er een
collecte voor Catechese eigen jeugd. 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. Dit is een
Johannes-de-Heer-zangdienst! En dus geen GEEN Groene Kerk-dienst.
Voorganger: ds. Jan van der Veen
Ouderling van dienst: Jan Dijkema
Organist: Frits Heidinga
Lector: Lidy Torenbeek
Medewerking van: Ieke Rippen, tenor
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 alle klassen en begint om 9.30 uur.

Mw. C.G. Dijk-Den Blaauwen verblijft in Anna Schotanus (Heerenveen), afd. Schakel Pinksterblom-k. 26
Dhr. P. de Jager (sectie M1n)is opgenomen in Nijsmellinghe, Compagnonsplein 1, 9202
NN Drachten
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
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Ben jij of ken jij iemand die examen gaat doen?
Ben jij de buurvrouw, buurman, oom, tante, familielid, broer, zus, vader, moeder,
ouderling of contactpersoon van iemand die examen doet?
Geef het dan zo snel mogelijk door aan de jeugdraad. Dan kunnen wij met hen
meeleven!
Opgave graag voor 7 mei opgeven via email aan: jeugdraadtrinitas@gmail.com
Bedankt voor het meedenken! Op deze manier kunnen we ook samen gemeente-zijn.
Namens de jeugdraad, Carla Yntema

“ OVER KEUZES GESPROKEN ”
Herdenkingsbijeenkomst
zaterdag 4 mei 18.45 uur
Doopsgezinde Kerk
Vermaningsteeg 9

In verband met het 100-jarig algemeen kiesrecht, heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei dit
jaar gekozen voor het thema ‘In vrijheid kiezen’. Als Raad van Kerken hebben we dit voor
onze bijeenkomst veranderd in ‘Over keuzes gesproken’.
In de jaren ‘40-‘45 was er nauwelijks keuzevrijheid. Je stond vaak voor dilemma’s. Want wat
doe je, wanneer je je geroepen voelt om actie te ondernemen tegen iets dat in jouw ogen
onrechtvaardig is, maar waarmee je wel je eigen leven op het spel zet? Dat is nog eens iets
anders dan anoniem een klein hokje rood kleuren.
Na afloop kunt u zich aansluiten bij de Stille Tocht, die begint bij Crackstate.

“SAMEN DELEN”

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.

Actie voedselbank

Vrijheidsmaaltijd
zondag 5 mei 18.00 uur
Trinitas
Coehoorn van Scheltingaweg
1
Samen delen, zo belangrijk. Onze vrijheid, onze leefruimte, ons eten. In het licht van 4 en 5
mei komen we in 2019 weinig of niets te kort. Dat willen we vieren! We vragen iedereen die
komt om zelf iets te eten mee te nemen waarmee de feestvreugde kan worden verhoogd. Uw
meegebrachte gaven worden verzameld en gedeeld. Als bij een wonderlijke “spijziging” en zo
is er altijd voor iedereen genoeg. Onze feestmaal zal worden omlijst door boeiende verhalen
en muziek en is bedoeld voor jong en oud!
Raad van Kerken Info 0513 633027
www.raadvankerkenheerenveen.nl
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