NIEUWSBRIEF
Protestantse wijkgemeente
www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
Heerenveen Zuid
14 april 2019
Palmpasen
09.30 uur Sionskerk en JOIN US
Voorganger: Pastor B v Brug
O.v.D.: S Baas
Organist: R Kleinhesselink
Koster: B Kalteren
Lector: B Akkerman
na de dienst is er

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Ds J v d Veen
F Rozema
M Schaafsma
S Bosma

19.00 Sionskerk Kunstvesper
Voorganger: Ds A M Kobes-Gerritsen

Voor de diensten zie verder op nieuwsbrief

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 24: 1,2
Zingen: Ps 24: 5
Zingen: LB 377: 1,2,4,7
Zingen: Projectlied
Zingen: LB 598: 1,3,4,7
Zingen: LB 435: 1,4
Zingen: LB 551: 1-4
Zingen: LB 552: 1-3

Zingen: LB 556: 1-5

Exodus 11: 1-10
Lucas 19: 29-42

Collecten:
1e Kerk in actie,
2e Kerk,
3e Onderhoud gebouwen.
Diensten volgende week 21 april Eerste Paasdag
10.00 uur Sionskerk
10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger: Pastor B v Brug
Voorganger: Ds J v d Veen
Opgenomen in ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW HEERENVEEN:
Dhr. L. Eizema (601.2)
Mevr. I.A. (Irma) van der Schaaf (704.3), moet deze week voor een dagopname naar datzelfde ziekenhuis.
Nog opgenomen in Woonzorgcentrum Anna Schotanus, Markweg 104, 8444 AC HEERENVEEN:
Mevr. J. Haitsma – Haanstra (605.1), (afd. Schakel / Pinksterblom, k. 27).
Dhr. H. Frankena (606.3), (afd. Schakel / Pinksterblom, k. 30)
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 revalidatiecentrum Noorderbreedte, Borniastraat 40, 8934 AD LEEUWARDEN:
Dhr. S. van der Molen (604.3)
Thuisgekomen
Mw. G. Nicolaas-Sietzema, (sectie 7062)
Overdagkring
Op 17 april 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 3:15 en volgende verzen. U bent van harte welkom.
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.

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. 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.
DERDE KUNSTVESPER
zondag 14 april
Ook op deze Palmzondag is er nog één keer een kunstvesper en daarmee is de serie van drie voltooid. Deze keer met
ds. Anne -Meta Kobes-Gerritsen en ook zij liet zich inspireren door de werken van Mary Velthoen en koos daaruit
drie titels. Wie de kunstwerken in de entree en kerkzaal nog niet gezien heeft kan ook na de vespers nog tot en met de
paasdagen de kleurige expositie bekijken. Bij de vesperviering zal na de overdenking een afsluiting zijn met brood en
wijn in de kring. Wij nodigen ieder van harte uit daarbij aanwezig te zijn ! Aanvang 19.00 uur.
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).

Zingen: Als alles duister is – LB 598 – we zingen het
3x met onderstaande tekst (Ned. en Fries):

Projectlied

Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

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

As alles tsjuster is, ûnstek dan in ljochtsjend fjoer, dat
nea dôvet, fjoer dat nea útgiet.
As alles tsjuster is, stek dan yn my oan in Ljocht
dat nea dôvet, fjoer dat nea útgiet.

Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.

Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

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

Prot. Wijkgemeente Heerenveen – zuid
In een paar kerkdiensten en vieringen in de Stille Week en met Pasen zijn enkele wijzigingen gekomen, zowel in
voorgangers als in aanvangstijden .
Daarom hieronder voor alle duidelijkheid een overzicht van deze kerkdiensten en vieringen:

Witte Donderdag 18 april : Skoattertsjerke om 19.30 uur :
- kerkdienst met viering Heilig Avondmaal
- voorganger ds.W. Bloemendaal

Goede Vrijdag 19 april :

Heremastate om 14.30 uur :
- weeksluiting met viering Heilig Avondmaal
- voorganger ds. J. van der Veen

Skoattertsjerke om 19.30 uur :
- Passie-oratorium naar het Marcus-evangelie.
Muziek voor koor, solisten en samenzang o.l.v. ds. P.J. de Buck
en m.m.v. pastor B. van Brug

Stille Zaterdag 20 april :

Skoattertsjerke om 21.00 uur :
- kerkdienst met voorganger ds.W. Bloemendaal

1e Paasdag zondag 21 april : Sionskerk :
- 09.00 uur : Paasontbijt
- 09.45 uur : aanvang samenzang
- 10.00 uur : Paasviering met voorganger pastor B. van Brug
m.m.v. Gospelgroep The Rising Hope

Verpleeghuis Anna Schotanus om 10.00 uur :
- Paasviering met voorganger ds.mw. Y. Riemersma - Beintema
m.m.v. Mannenkoor “Manna” uit Oudehorne.

2e Paasdag maandag 22 april : Heremastate :
- 09.30 uur : koffiedrinken
- 10.15 uur : Paasviering met voorganger dhr. B. Akkerman
m.m.v. het koor “Euphonia” uit Akkrum.

We hopen u – en jou! – in deze diensten te mogen begroeten !!

Wie o...wie?
Het lukt mij niet maar..
Is er iemand die kan helpen bij de inburgering van een Marokkaanse / Arabische vrouw
en les kan geven in het schrijven en spreken van de Nederlandse taal?
Geeske Bos 0513-633223 g.bos.wind@gmail.com

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.)

