NIEUWSBRIEF
Protestantse wijkgemeente
www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
Heerenveen Zuid
17 maart 2019
2e Zondag 40 dagentijd
09.30 uur Sionskerk en JOIN US
Voorganger: Ds W Bloemendaal
O.v.D.: B v h Meer
Organist: H Oosterhoff
Koster: M Tigchelaar en D vd Brug
Lector: G Bikker

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Pastor B v Brug
B Akkerman
T Rinsma
G Stoelwinder

19.00 Trinitas
Voorganger: Ds A M Kobes-Gerritsen

Weeksluiting Heremastate 22 maart 14.30 uur
Voorganger: Ds J v d Weg
organist: M v d Vinne

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 92: 1-3
Zingen: Gez 835: 1,3
Zingen: Lied 125: 1,2, ( Gotz)
Zingen: Lied 122: 1-3 (Gotz)
Zingen: LB 545: 1-3
Zingen: Lied 190: 3,4 (Gotz)
Zingen: Projectlied
Zingen: LB 543: 1-3
Zingen: LB

Zingen: LB 545: 1,4,5

Lucas 9: 28-36

Collecten:
1e Kerk in actie,
2e Kerk,
Uitgang:onderhoud gebouwen.

Diensten volgende week 24 maart
09.30 uur Sionskerk
10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger: Pastor B v Brug
Voorganger: Ds W Bloemendaal
Opgenomen in Verpleeghuis Anna Schotanus (afd. Schakel / Pinksterblom k. 27), Markweg 104, 8444 AC
HEERENVEEN:
Mw. J. Haitsma – Haanstra (605.1)
Dhr. J. Fabriek (604.1) is vanuit het ziekenhuis tijdelijk opgenomen in Boarnsterhim State, Wjitteringswei 67,
8495 JM Aldeboarn
Dhr. S. van der Molen (604.3) en dhr. W. Wiebenga (605.1) zijn weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
Ook dhr. J. Veenstra (704.1) en dhr. L.J. Landman (604.3) waren kort in het ziekenhuis, maar zijn nu weer thuis.
Thuisgekomen
Dhr. F. Talen, (sectie 7014)
Overdagkring
Op 20 maart komt de Overdagkring weer om 14.00 uur bij elkaar in de kerkenraadskamer van de Sionskerk. Ieder is
van harte welkom. Aan de orde is Filippenzen 3:7-21

DIACONAAL AVONDGEBED 24 maart 2019, om 19.00 uur Trinitas
Zondagavond 24 maart wordt er voor de tweede keer dit seizoen een Diaconaal Avondgebed gehouden. Plaats:
Trinitas, in de kleine zaal Triade. Aanvang 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten en een kopje koffie- of
thee te drinken. Onderwerp is: Verantwoordelijk leven in tijden van crisis, .n.a.v. het boek van Jonathan Sacks, 'Een
gebroken wereld heel maken'. De viering is voorbereid door Leerhuis DWA (Deze Wereld Anders). Medewerking van
Mozayk, begeleiding Rieki Kleinhesselink. Voorganger: ds Nel van den Briel. Van harte welkom.
Een vriendelijke groet,-- Nel van den Briel

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.

Opbrengst HA collecte 17 maart Afrika, Port Shepstone:
Totaal bedrag collecte en ontvangsten op de bank en via app. Protestant € 2.510,86.
Een fantastisch bedrag.

Uitnodiging Expositie
Thema: “Een Lied”
vrijdag 15 Maart om 19.30 uur opening
zaterdag 16 Maart van 10.30 tot 18.00 uur.
zondag 17 Maart van 10.30 tot en
met de afsluitende vesper om 19.00 uur.
Na een half jaar denken, praten, overleggen en tenslotte schilderen, borduren, naaien, tekenen, fotograferen,
timmeren en zweten mogen we nu weer het resultaat laten zien. Het werk weerspiegelt vaak ook het karakter van de
maker. Uitbundig, expressief of bescheiden en ingetogen. Maar alles de moeite waard om bekeken te worden.
Tot ziens in Trinitas! Adres: Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen

Zingen: L 125: 1,2 (Geroepen om te
zingen, melodie Ps 118)
Om licht te zien zijn wij gekomen,
een krans van mensen wereldwijd
die waakzaam van de vrede dromen
en werken aan gerechtigheid.
Ontsteek het vuur opdat wij horen
het lied dat zingt in alleman
tot nieuwe mensen zijn geboren:
vrienden met vrede hand in hand
Om licht te zijn voor alle landen,
een gloed die warmte geeft en hoop,
een bron van brood in alle handen:
de hemel houden wij ten doop.
Kom aan het licht, kom weer tot
wereld,
neem wanhoop weg en duisternis,
laat zonder last van leugens leven
het mensenkind dat toekomst is.

Zingen: L 122: 1,2,3 (Geroepen om te zingen)
1
U spreekt tot ons in mensentaal.
U hebt ons lief, ons allemaal.
Uw troostend woord verlicht ons juk
En wijst de weg naar ons geluk.
2
U spreekt tot ons, de eeuwen door.
U hebt het beste met ons voor.
U vult de stilte en ‘t gemis
met taal die enkel liefde is.
3
U spreekt tot ons, van God tot mens.
U kent de diepste hartewens.
U leert ons vrede in de tijd
en honger naar de eeuwigheid.

Zingen: L 190: 3,4 (Geroepen om te zingen)

Projectlied

Zalig die ’t geloven! Hij geeft ons van boven
reeds zijn eeuwig licht. God, kom in ons wonen,
wil de luister tonen van uw aangezicht.
Door uw kracht, in ons volbracht, komen wij gedurig
nader
’t beeld van U, o Vader.

refrein:
wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven

Woord, waarop wij bouwen, waar wij op vertrouwen,
Evangeliewoord. Bergen mogen wijken,
gij zult niet bezwijken, want gij zijt Gods woord.
Laat ons Heer, de troost daarvan door geen twijfel ooit
ontroven,
sterk ons in ’t geloven.

Hoog op de berg is de hemel dichtbij
open je ogen, dan ben je er bij
blijf toch niet slapen, vandaag is de dag
dat je Gods glorie aanschouwen mag
refrein:
wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven

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.

