NIEUWSBRIEF
Protestantse wijkgemeente
www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
Heerenveen Zuid
10 maart 2019
1e Zondag 40 dagentijd
09.30 uur Sionskerk
Voorganger: Ds W Bloemendaal
O.v.D.: F Rozema
Organist: J Veen
Koster: L Baas
Lector: F Rozema
na de dienst is er

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Ds R Klunder-Douma
B v h Meer
S Visser
D Hoekstra

19.00 Goede Herderkerk
Voorganger: Marcia v Eldik

Bidstond 13 maart woensdag 19.30 uur Skoattertsjerke
Voorganger: Pastor B v Brug

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 81: 1,2,9,11
Zingen: LB 538: 1,4
Zingen: LB 281: 1-4
Zingen: LB 91a: 1-3
Zingen: LB 908: 2,4,6
Zingen: Projectlied
Zingen: LB 105: 1,17,18
Zingen: LB
Zingen: LB

Projectlied (Zie verder)

Matteüs 4: 1-11
Lucas 5: 12-16

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

Diensten volgende week 17 maart
09.30 uur Sionskerk en JOIN US
Voorganger: Ds W Bloemendaal

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger: Pastor B v Brug

Opgenomen in Wilgenstede, Steenwijkerweg 34, 8471 LB Wolvega
Dhr. F. Talen, (sectie 7014), kamer 41
Opgenomen voor verdere revalidatie in Verpleeghuis Anna Schotanus Markweg 104, 8444 AC HEERENVEEN
Mw. J. Haitsma – Haanstra (605.1), (afd. Schakel / Pinksterblom k. 27)
Opgenomen in ziekenhuis De Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW HEERENVEEN
Dhr. J. Fabriek (604.1), (afd. 2B, k.11):
Dhr. S. van der Molen (604.3), (afd. 4B, k.3)
Thuisgekomen:
Mw. A. Bakker – Willems (604.4)
Mw. G.J. de Vries – Tabak (605.3)

Huiskamergesprekken 2019
U kunt er nog bij! Wilt u zich dan z.s.m. opgeven?
Nr.

Dag

datum

Tijd

Gastheer/ -vrouw

Adres

Telefoon

7
8
9

dinsdag
donderdag
woensdag

12 maart
14 maart
20 maart

9.30 u.
19.30 u.
9.30 u.

fam. Bekkema
fam. Bakker
fam. Bos

Vlielandlaan 2
Mauritslaan 119
Amelandlaan 16

436 642
683 881
633 223

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

Uitnodiging - Brainstormen over de toekomst van onze kerk
Op 12 maart 2019 om 19.30 uur in Trinitas willen we nadenken over de vraag ‘Hoe willen wij kerk zijn in 2030?’
Daarom organiseren we een creatieve brainstormavond voor 30-55 jarigen (en voor ieder die zich zo voelt). Hoe
willen wij kerk zijn in 2030 en wat komen we onderweg tegen?
Bij deze vragen hebben we JOU nodig. Jouw optimisme. Jouw creativiteit. Jouw denkkracht.
Het kost je slechts 1 avond, dus dat moet lukken! Oppas nodig? Meld je bij ons via trinitasoppasservice@gmail.com.
MOGEN WE OP JOU REKENEN?
Anna Lise Bangma, Alexander Visser, Douwe Wijbrands, Frank Jan de Graaf, John Verrijk

Zingen (oefenen vóór de Afkondigingen): 1e Couplet van het Projectlied
Refrein:
wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven
In de woestijn klinkt de stem van de macht :
ik zal je leiden, ik geef je mijn kracht
buig je voor mij, dan verdrijf ik je pijn
ik maak je koning in deze woestijn
Refrein:
wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven

- 40, een leven langZangbijeenkomst
Raad van Kerken Heerenveen
zondag 10 maart 2019
19.00 uur Goede Herder Kerk
Zangleider: Marcia van Eldik
Orgel: Fedde Tuinstra

De Werkgroep Eredienst van
Wijkgemeente Heerenveen-Zuid nodigt u uit voor de

Workshop Paaskaars maken

Een Paaskaars maken:
Een kaars aansteken is vaak zoveel méér dan het lijkt:
Het is een teken van hoop en verlangen, van verbondenheid en meeleven.
In deze workshop versieren we een stompkaars (25 cm hoog en 8 cm dik) met gekleurde was en maken zo
onze eigen Paaskaars met symbolen die verwijzen naar ons eigen persoonlijke geloof.
Onder begeleiding van mw. Monica Schwarz maken we een eigen unieke persoonlijke kaars.
Waar , wanneer en hoe laat:
In de Sionskerk, op maandag 8 april 2019. a.s., ’s avonds vanaf 19.15 uur ontvangen we u graag met een
kopje koffie of thee, de workshop begint dan om 19.30 uur.
Materiaal:
Voor alle benodigde materialen en gereedschap wordt gezorgd.
We werken met Boca-kaarsen, velletjes versierwas in allerlei kleuren en wasstiften.
Kosten :
U betaalt alleen de materiaalkosten : voor een kaars van 25 cm. hoog en 8 cm. dik + gekleurde was etc. is
dat € 10,00 per kaars, tijdens de workshop te voldoen.
Opgave:
Het maximum aantal deelnemers aan deze workshop is 20 en daarom is het noodzakelijk om u vooraf aan te
melden, want : VOL = VOL!
U kunt zich voor deze Workshop vóór 25 maart a.s. - telefonisch of via de mail - opgeven bij
Bob Akkerman , voor deze Workshop de contactpersoon van de Werkgroep Eredienst,.
tel.: 0513 – 633782 , emailadres : b.r.g.akkerman@kpnplanet.nl.

