NIEUWSBRIEF
Protestantse wijkgemeente
www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
Heerenveen Zuid
24 maart 2019
3e Zondag 40 dagentijd
09.30 uur Sionskerk
Voorganger: Pastor B v Brug
O.v.D.: F Rozema
Organist: W Kuipers
Koster: B Rozema
Lector: A Nieuwland
na de dienst is er

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Ds W Bloemendaal
M Arntzen
M Bloemendaal
S Bosma

19.00 Trinitas
Voorganger: Ds P J v d Briel
Diaconaal avondgebed

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: LB 25a: 1
Zingen: LB 25a: 2
Zingen: LB 215: 1,2
Zingen: LB 215: 4,5
Zingen: LB 215: 6,7
Zingen: LB 103c: 1,2
Zingen: Lied 91: 1,2 (TT)
Zingen: LB 545: 1,2,5
Zingen: Projectlied
Zingen: LB 903: 1,2,6

Zingen: Lied 112: 1-4 (Gotz)

Exodus 6: 2-9
Lucas 13: 1-9

Diensten volgende week 31 maart
09.30 uur Sionskerk en JOIN US
Voorganger: Pastor B v Brug

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

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger: Ds P J de Buck
m.m.v. het koor “Looft den Heer” uit Sintjohannesga
o.l.v. Sjoerd Wijnia

Opgenomen in Woonzorgcentrum Anna Schotanus (afd. Schakel / Pinksterblom k. 27), Markweg 104, 8444 AC
HEERENVEEN:
Mevr. J. Haitsma – Haanstra (605.1).
Verhuisd naar Woonzorgcentrum Anna Schotanus (afd. De Deelen, k. 46), Markweg 104, 8444 AC
HEERENVEEN:
Dhr. C. de Jong (605.1)
Opgenomen in Boarnsterhim State, Wjitteringswei 67, 8495 JM ALDEBOARN:
Dhr. J. Fabriek (604.1)
Opgenomen in ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW HEERENVEEN:
Dhr. H. Frankena (606.3), (afd. 4B., k.12)
Thuisgekomen:
Mevr. M. Jager – Eizema (601.2), was deze week kort in het Isala Hospitaal te Zwolle.
Opgenomen in GGZ Friesland, Kastanjelaan 1, 8441 NC HEERENVEEN (gebouw E):
Mevr. A. van Dijk (606.1)
Opgenomen in Wilgenstede, Steenwijkerweg 34, 8471 LB Wolvega
Dhr. F. Talen, (sectie 7014), kamer 41
Wijkberichten
Een hartelijke felicitatie gaat uit naar fam Spoelstra-Scholten, (sectie 701.2).
Zij zijn vandaag, 24 maart, 64 jaar getrouwd.
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.

Vandaag worden er tijdens de morgendienst foto's gemaakt voor de nieuwe website. In De Kern heeft u dat
kunnen lezen.
Wilt u echt niet op de foto komen? Kiest u dan een plaats zo ver mogelijk achterin.
Dank voor uw medewerking.
Alvast dank,
Met groet,
Geert van Lonkhuyzen
DIACONAAL AVONDGEBED 24 maart 2019, om 19.00 uur Trinitas
Vanavond 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

Weer een filmavond van de missionaire werkgroep (‘Filmhuis Oudeschoot’).
Op vrijdag 5 april as wordt de film ‘Heaven On Earth’ vertoond in een van de
zalen van de Sionskerk.
Het is een vervolg op de film ‘As It Is In Heaven’.
Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. Zie voor meer informatie De Kern.
Graag tot ziens!

kunt zich nog t/m 25 maart a.s. opgeven voor de Workshop Paaskaars
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.
Kosten :
De materiaalkosten zijn € 10,00 per kaars, tijdens de workshop te
voldoen.
Opgave:
U kunt zich voor deze Workshop nog t/m 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.

Kerkdienst in Anna Schotanus op zondag 31 maart 2019, om 10.00 uur :
Aan deze dienst zal het koor
“…Looft den Heer…”
uit Sintjohannesga meewerken.
Het koor staat onder leiding van Sjoerd Wijnia, die ook de gemeentezang zal begeleiden.
Voorganger in deze dienst is ds. P.J. de Buck.

Van harte welkom!
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 kunstvesper viering om 19.00 u met als voorganger ds. Pieterjan de
Buck, in de Sionskerk.
Werkgroep Kunst in de Kerk

Bestraten parkeer terrein.
Maandag 25 maart wordt er begonnen met het aanpakken van het parkeer terrein. Dit houdt in dat er de komende
zondagen geen gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe oprit . Het is dan ook aan te bevelen om zoveel mogelijk
om de fiets te komen of de auto aan de weg te parkeren. De oude ingang is wel te gebruiken voor diegene die dat in
ieder geval nodig hebben.
Het betekent ook dat er veel vrijwilligers nodig zijn om de klinkers en de tegels te leggen. Vanaf 27 maart zijn er elke
dag mensen nodig ook op zaterdag.
Wie kan ons helpen? Sommigen zullen meer tijd en het vermogen hebben om te helpen .
Schroom niet om u op te geven al is het maar een paar middagen. Alle hulp is welkom.
De week voor pasen zijn er in eerste instantie geen werkzaamheden gepland.
Geef u op 06-23102777 of 633102.

Voorzang: Geroepen om te zingen Lied 112:1 t/m 4 (Een land om van te dromen)

1
Zeg nooit: "Onze wereld is gebroken en de mens tot weinig goeds in staat."
Zeg nooit: "Niemand kan op vrede hopen, alles gaat nu eenmaal als het gaat."
Refrein
Want een land, een land om van te dromen, stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in hun ogen: "Lieve God, we zijn er, eindlijk vrij!"
2
Zeg nooit dat de zeeen veel te hoog zijn, dat een mens niet zonder bedding kan.
zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, dat een volk daar eenmaal weer verzandt.
Refrein: Want een land…
3
Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, er is niemand hier, die ons bevrijdt."
Zeg nooit: "Van een droom kan ik niet eten." Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd."
Refrein: Want een land…
4
Zeg nooit dat het godvergeten lijden toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beetre tijden." Zeg noot: "Niemand kan de dood weerstaan."
Refrein: Want een land…

Tussentijds Lied 91:1 en 2 - melodie als LB 157A -

Projectlied

1
Gij hebt met groot geduld uw heerlijkheid onthuld,
O Heer, het vuur ontstoken, door Mozes, uw profeet,
die bronnen opendeed, uw naam ons toegesproken.

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

2
Wij waren zonder gids in weer en wildernis,
maar Gij hebt ons gewezen met vaste sterke hand
het onbedreigde land; wij hebben niets te vrezen

Groeien duurt lang en het gaat niet zo snel.
Wat nu niet lukt, dat kan volgend jaar wel.
Geef het niet op, want de Heer heeft geduld.
Hij blijft geloven en komt je te hulp.
refrein:
wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven

