NIEUWSBRIEF
Protestantse wijkgemeente
www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
Heerenveen Zuid
7 april 2019
5e Zondag 40 dagentijd
09.30 uur Sionskerk
Voorganger: Ds W Bloemendaal
O.v.D.: M Arntzen
Organist: Y Bosma
Koster: B Kuit
Lector: H de Vries
mmv zang door Marion, Genoveva, Margje

10.00 uur Huize Anna Schotanus
pastor mw. T. Huizinga
S Baas
M v d Vinne
G Stoelwinder

15.00 Sionskerk
Ds. Corry en Ds. Piet
Bijzondere kerkdienst voor kinderen
en mensen met een beperking

19.00 Sionskerk
Voorganger: Ds P J de Buck

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 103: 1,2,9
Zingen: LB 767: 1,2,4,5
Zingen: Lied 21: 1,2 (Zo 6)
Zingen: Lied 62: 1,4 (Elb)
Zingen: LB 967: 1,3,4,7
Zingen: Projectlied
Zingen: Ps 118: 1,8,9
Zingen:

Zingen: LB 377: 1-7

Lucas 20: 9-19

Collecten:
1e Kerk in actie,
2e Kerk,
3e Onderhoud gebouwen.
Diensten volgende week 14 april Palmpasen
09.30 uur Sionskerk en JOIN US
10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger: Pastor B v Brug
Voorganger: Ds J v d Veen
Opgenomen in ziekenhuis De Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen:
Mw. G. Nicolaas-Sietzema, (sectie 7062)
Opgenomen in Heremastate, Heremaweg 4-301, 8444 AP Heerenveen
Dhr. T. Spoelstra, (sectie 7012)
Opgenomen in Woonzorgcentrum Anna Schotanus, Markweg 104, 8444 AC HEERENVEEN:
Mevr. J. Haitsma – Haanstra (605.1), (afd. Schakel / Pinksterblom, k. 27).
Ook dhr. H. Frankena (606.3), is daar opgenomen (afd. Schakel / Pinksterblom, k. 30)
Nog opgenomen in GGZ Friesland, Kastanjelaan 1, 8441 NC HEERENVEEN (gebouw E):
Mevr. A. van Dijk (606.1)
Opgenomen in Boarnsterhim State, Wjitteringswei 67, 8495 JM ALDEBOARN:
Dhr. J. Fabriek (604.1)
En in revalidatiecentrum Noorderbreedte, Borniastraat 40, 8934 AD LEEUWARDEN verblijft nog:
Dhr. S. van der Molen (604.3)
Thuisgekomen:
Mevr. P. de Boer – Dusselaar (704.2), was kort in het ziekenhuis te Heerenveen, maar is weer thuis.
Dhr. F. Talen, (sectie 7014)
Wijkbericht:
En dhr. S. de Vries (605.3), moet begin deze week kort naar het ziekenhuis in Drachten.
Op 1 april jl. vierden dhr. en mevr. Toppen – op ’t Hof (604.4) , hun 50 jarig huwelijksjubileum.
En op 2 april jl. waren dhr. en mevr. Boonstra-Bloem (602.3), 55 jaar getrouwd

Oproep
Op Goede Vrijdag (19 april 2019) wordt het passieoratorium ‘Een gat in het dak’ van Michiel de Zeeuw en Mar
van der Veer in de Skoattertsjerke uitgevoerd. Bij de uitvoering zijn betrokken het koor, de gemeente, solisten,
viool, fluit, klarinet, cello en piano. Maar om aan een goede piano te komen, is niet eenvoudig. Maar stel dat u
overweegt een goede piano weg te doen. Zou u dan contact willen opnemen met ds. P.J. de Buck?
Zijn telefoonnummer is 0630382415.
Paaschallenge in de nacht van 20-21 april – thema: Winnen of verliezen?
Jongeren die in klas 3,4 en hoger van het voortgezet onderwijs volgen, zijn van harte welkom om mee te doen
aan het programma Paaschallenge in de nacht van 20-21 april. Je kunt je opgeven bij Fabienne Smedinga,
f.smedinga@hotmail.com, T 0513-624484.
Het programma begint op zaterdag 20 april om 20.45 uur in Trinitas. Je hebt je fiets nodig en een opgeladen
mobiele telefoon. Het programma eindigt met ontbijt in Trinitas (Grand Café).

Voor iedereen die zich heeft opgegeven voor de Workshop Paaskaars maken :

We zien u graag in de Sionskerk,
op maandag 8 april 2019. a.s., ’s avonds vanaf 19.15 uur.
We beginnen met een kopje koffie of thee, de workshop begint dan om 19.30 uur.

Paasgroetenactie.
Ook dit jaar willen we gevangenen in binnen- en buitenland een paasgroet sturen.
We hopen dat u hieraan wilt meewerken.
Tijdens de collecte zal er een mandje met kaarten rondgaan.
U kunt daar dan een of meerdere kaarten uitnemen.
De instructies zijn bijgevoegd.
Namens de gevangenen en de ZWO-commissie van harte bedankt.
KUNSTVESPER 7 APRIL
Hebt u het al gezien ? De Sionskerk is tijdelijk getooid met maar liefst 23 werken van Mary Velthoen die te zien zijn
in de entree en grote kerkzaal. Het is een feest van kleur en vorm, waarin steeds de mens centraal staat. Ook in de
kunstvespers van deze en de volgende zondag is één of meer van de werken inspiratiebron voor de overdenking.
Daarna sluiten we de viering af met brood en wijn in de kring. Velen ervaren de dienst als sfeervol en verwarmend.
Wees allen welkom !
Voorganger is ds. Pieterjan de Buck en de aanvang is 19.00 uur.
Werkgroep Kunst in de Kerk

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.

Zondag 14 april is het weer zover: de kinderen gaan met de huifkar naar het Gemeenteplein om mee te
lopen met de Palmpasenoptocht.
Tijdens de kindernevendienst zullen we die ochtend de Palmpaasstokken gaan versieren.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar buxustakjes.
Kunt u ons hieraan helpen? Neem dan contact op met Ilse Veldhuis (tel. 626762 of 06-50265978)
Zingen: L 62: 1,4 (Evangelische liedbundel)

Projectlied

Als een wijngaard is de aarde
met een toren en een muur,
Wij bepalen zelf de waarde
en betalen nooit de huur.
Wij vergeten telkens weer:
de aarde is van de Heer
Wij vergeten telkens weer:
de aarde is van de Heer

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

Eens wanneer de Heer zal komen
aan het einde van de tijd,
wordt het land dan afgenomen
schenkt hij ons de schulden kwijt?
Wij vergeten telkens weer:
de aarde is van de Heer
Wij vergeten telkens weer:
de aarde is van de Heer

Zorg voor mijn wijngaard, geniet er maar van.
Ik krijg mijn deel, vind je dat een goed plan?'
Dat zei een man, maar wat kreeg hij veel spijt,
want na een tijd was hij alles kwijt.
refrein:
wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven

Delen met elkaar

Bijzondere kerkdienst voor kinderen en mensen
met een beperking
Ds. Corry en Ds. Piet gaan als Oosterse vissers
Johanna en Petrus voor in deze dienst.
Muzikale begeleiding: TJAPI en Willem Kuipers.

Wanneer: Zondag 7 april om 15.00 uur
De Sionskerk Marktweg 55 8451 CD Oudeschoot

PAASONTBIJT
op 21 april 2019
Op 21 april a.s. mogen we weer het Paasfeest vieren. Deze ochtend
willen we graag samen beginnen met een PAASONTBIJT.
Het ontbijt begint om 9.00 uur. Na het ontbijt kunnen we met elkaar
de paasdienst bijwonen welke vanaf 9.45 uur begint met een
samenzang. Na afloop van het paasontbijt is er een collecte bij de uitgang van de
zaal voor de bestrijding van de kosten. De bijdrage is naar draagkracht, laat dit geen belemmering voor
deelname zijn.
U kunt zich uiterlijk tot en met zondag 14 april a.s. opgeven door middel van het onderstaande strookje dat
u in de doos in de hal van de kerk kunt doen.
Ook kunt u zich via de mail aanmelden. Mailadres: Paasontbijtsionskerk@gmail.com
Heeft u vragen of een dieet dan mag u altijd met mij bellen…Aukje Baas -0610705571
Met een hartelijke groet,
Namens werkgroep eredienst
Lucie Wijnsma
Aukje Baas

Ja ik/wij geven ons op voor het paasontbijt op 21 april a.s.
Naam:

……………………………………

Adres: …………………………………….
Aantal volwassenen: ……………………….
Aantal kinderen:……………………………
Dieet: ……………………………………………………….
(Inleveren in de hal van de kerk kan tot en met 14 april a.s.)

