NIEUWSBRIEF
Protestantse wijkgemeente
www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
Heerenveen Zuid
10 febr 2019

09.30 uur Sionskerk
Voorganger: Pastor B v Brug
O.v.D.: T Rinsma
Organist: L Overwijk
Koster: M Tigchelaar en D v d Brug
Lector: A Nieuwland
na de dienst is er

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Ds W Bloemendaal
B v h Meer
M Bloemendaal
D Hoekstra

19.30 Trinitas
Voorganger: Pastoor J Alfrink

Weeksluiting Heremastate 15 febr 14.30 uur HA
Voorganger: Ds P J de Buck
Organist: M v d Vinne

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 138: 1
Zingen: Ps 138: 2
Zingen: Lied 194: 1 (Zg)
Zingen: Lied 194: 3,4 (Zg)
Zingen: Lied 422: 1-4 (Elb)
Zingen: LB 942: 1-3
Zingen: LB 531: 1,2
Zingen: LB 845: 1-3
Zingen: LB 126a: 1,2,7

LB 845: 1-3

Ester 7: 1-10
Lucas 5: 1-11

Collecten:
1e Diaconie,
2e Kerk,
Uitgang:onderhoud gebouwen.

Diensten volgende week 17 febr HA
09.30 uur Sionskerk
Voorganger: Ds W Bloemendaal
mmv “ Mennosjongers” o.l.v. Mevr. Aaltsje Bakker

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger: Ds P J de Buck
m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor

Opgenomen in ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW HEERENVEEN:
Dhr. J. Veenstra 704.1), (afd. 3C., k.9)
Mw. M. Kleinhout – Overdam (704.2), (afd. 2A. k.2)
En morgen wordt opgenomen in datzelfde ziekenhuis:
Dhr. M.L. Eizema (601.2)
Thuisgekomen:
Mevr. J. Koudenburg – Pitstra (704.4)
Dhr. L. Eizema (601.2)
Wijkbericht:
Dhr. en mw. Biesma - ten Hoeve waren op 7 februari jl. 62 jaar getrouwd.
MARCUSPASSIE –
Op dinsdagavond 12 februari beginnen de wekelijkse repetities voor de Marcuspassie die we op Goede Vrijdag (19
april) in de Skoattertsjerke willen zingen. Ieder is welkom om mee te zingen (wie al eerder heeft meegezongen én wie
nieuw is). Geef je zsm op bij ds Pieterjan de Buck

Berichten (zo kort mogelijk) of wijzigingen voor de nieuwsbrief kunt u voor donderdag 10.00 uur doorgeven aan Janke
Althuisius, Snakkerbuorren 15, e-mail: j.althuisius@joedmail.nl
Wanneer u vandaag als gast of voor het eerst onze kerk bezoekt dan heten wij u van harte welkom in de dienst.
In de hal liggen folders met informatie voor u klaar.
Ook kunt u voor vragen bij de koster of bij de dienstdoende gastvrouw of -heer terecht.

Huiskamergesprekken 2019

Wilt u zich z.s.m. opgeven?

Nr.

Dag

datum

Tijd

Gastheer/ -vrouw

Adres

Telefoon

4
5
6
7
8
9

woensdag
donderdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
woensdag

20 febr.
28 febr.
5 maart
12 maart
14 maart
20 maart

19.30 u.
14.30 u.
19.30 u.
9.30 u.
19.30 u.
9.30 u.

fam. Bekkema
fam. De Jong
fam. Bos
fam. Bekkema
fam. Bakker
fam. Bos

Vlielandlaan 2
Gooilandlaan 21
Amelandlaan 16
Vlielandlaan 2
Mauritslaan 119
Amelandlaan 16

436 642
633 032
633 223
436 642
683 881
633 223

U kunt zich aanmelden bij Tjits Rinsma, tel. 632284, e-mail rinsma4@xs4all.nl

19 febr. 15:00-17:00 u Leerhuis D.W.A (bouwsteen nr.26) in Trinitas, zaal-3.
Contactpersoon: Dick Kleinhesselink / Nel van den Briel.
Herinnering: Filmvertoning DEMAIN (Tomorrow) TRINITAS 13 febr.2019.
U bent van harte welkom om samen met ons de docu-Film DEMAIN te bekijken, die is Nederlands-ondertiteld. Zie
ook Bouwsteenboekje nr.21. Thema daarbij is: onze planeet wordt bedreigd, de natuurlijke hulpbronnen worden
uitgeput, de temperatuur stijgt en de bevolking groeit. Onze ecosystemen kunnen het tempo waarin dit allemaal
gebeurt niet meer aan. Melanie Laurent en Cyril Dion gaan met hun team opzoek naar oplossingen in verschillende
landen om de wereld leefbaarder te maken.
Deze docu-film bevat een uiterst belangrijke boodschap, op een goed gestructureerde manier uitgelegd en gebracht
met een duidelijk positieve inslag, echt een eye-opener en must see voor iedereen!
We bekijken samen de film Demain (Tomorrow, Morgen) en na afloop bespreken we wat we hebben gezien en wat
het ons brengt.
Datum: 13 februari 2019. Aanvangstijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19:15 uur. Plaats/lokaliteit: Trinitas, Grand Café.
Kosten gratis, koffie en thee vooraf of achteraf aan de balie voor eigen rekening.
Hartelijk welkom, en ZEG HET VOORT!
namens de Aanjaaggroep Groene Kerk, Dick Kleinhesselink (T. 0513 62 9510).
zingen: Zingende Gezegend Lied 194:1
Zingen: lied 422 (Elb)
1
Heer, hoort Gij niet de wereld U om vrede vragen,
de honger en de dorst naar de gerechtigheid;
hoort Gij niet hoe wij smeken, schreeuwen, kermen,
klagen:
Hoelang, o Heer, hoelang? Het is de hoogste tijd!
Zingen: Zingende Gezegend Lied 194:3 en 4
3
Bespeurt Gij dan geen spanning onder alle volken,
de onrust overal, de strijd om het bestaan?
Heer, wanneer breekt uiteindelijk door onze wolken
het zonlicht van uw dag, de grote sabbat aan?
4
Reikhalzend strekken wij ons naar dat hemelhoge,
dat veelbelovend rijk - o, laat ons op uw tijd
met boordevolle handen en verrukte ogen
de vrede binnengaan: het land Gerechtigheid!

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
2 Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen. Refrein
3 Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen. Refrein
4 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen: Refrein

