NIEUWSBRIEF
Protestantse wijkgemeente
www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
Heerenveen Zuid
21 april 2019
Eerste Paasdag
10.00 uur Sionskerk
Voorganger: Pastor B v Brug
O.v.D.: D Deuzeman
Organist: H oosterhoff
Koster: M Tigchelaar
Lector: G Bikker
mmv Gospelgroep 'The Rising Hope'

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Ds.mw. Y. Riemersma - Beintema
B v h Meer
M Schaafsma
D Hoekstra
m.m.v. Mannenkoor “Manna” uit Oudehorne.

Tweede Paasdag 10.00 RK kerk
Voorganger: Ds J v d Weg

Tweede Paasdag Heremastate 10.15 Paasviering
Voorganger: Dhr B Akkerman
Organist: S Visser
mmv het Koor “Euphonia” uit Akkrum

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 118: 1,5
Zingen: Ps 118: 8
Zingen: LB 625: 1-3
Zingen: LB 624: 1,2
Zingen: LB 653: 1,2,4
Zingen: LB 634: 1,2
Zingen: Projectlied
Zingen: LB 833: 1 (3x)
Zingen: Lied 160: 1,2,3,6

Zingen: LB 632: 1-3
Zingen: Lied 122: 1-4(Elb)
Zingen: LB 216: 1-3

Psalm 139: 1-18
Johannes 20: 1-18

Diensten volgende week 28 april
09.30 uur Sionskerk
Voorganger: Ds J v d Veen

Collecten:
1e Diaconie,
2e Kerk,
3e Landelijk Jeugd- jongerenwerk.

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger: Ds A v d Honing

Opgenomen in Woonzorgcentrum Anna Schotanus, Markweg 104, 8444 AC HEERENVEEN voor revalidatie:
Mevr. J. Haitsma – Haanstra (605.1), (afd. Schakel / Pinksterblom, k. 27).
Dhr. H. Frankena (606.3), (afd. Schakel / Pinksterblom, k. 30)
Nog opgenomen in GGZ Friesland, Kastanjelaan 1, 8441 NC HEERENVEEN (gebouw E):
Mevr. A. van Dijk (606.1)
Opgenomen revalidatiecentrum Noorderbreedte, Borniastraat 40, 8934 AD LEEUWARDEN:
Dhr. S. van der Molen (604.3)
Thuisgekomen:
Dhr. J. Fabriek (604.1)
Uit de gemeente:
Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar dhr. G. Holtrop en mevr. A.J. Holtrop – Huisman, (sectie 7091). Zij waren op
17 april 67 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.

Zingt u graag?
Zing dan met ons mee!

Voor de dienst op zondag 12 mei a.s., om 09.30 uur in de Sionskerk,
zoeken we mensen die voor deze bijzondere dienst met elkaar een gelegenheidszanggroep willen vormen.
Deze dienst heeft de beginregel van psalm 65 als thema :
“…De stilte zingt U toe, o Here…”.
Voorganger is ds. Pieterjan de Buck.
We gaan in deze dienst ook een paar bekende en iets minder bekende Taizé-liederen zingen.
Verder zal er kort aandacht worden geschonken aan het ontstaan en de werkwijze van de
internationale christelijke kloostergemeenschap in Taizé.

Voor de zanggroep zijn er twee oefenavonden gepland, nl. op dinsdag 30 april en dinsdag 7 mei,
beide avonden vanaf 19.45 uur in de Sionskerk.
Ds. Pieterjan de Buck zal de liederen met ons instuderen.
We nodigen u – en jou ! – hierbij van harte uit om mee te zingen.
Opgave graag z.s.m. bij :
Ds. Pieterjan de Buck, telefoon 06 – 30382415, email pjdebuckintrinitas@xs4all.nl.
of Bob Akkerman, telefoon 0513 – 633782, email b.r.g.akkerman@kpnplanet.nl.

Zingt u graag?
Zing dan met ons mee!
Prot. Wijkgemeente Heerenveen – zuid
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 !!

Ev. liedb. 122:1 t/m 4

Projectlied

1.
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

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.
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.
Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood?
God laat niet los waar hij ooit aan begon.
Hij geeft het leven als licht van de zon.

3.
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

refrein:
wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven
Lied 160 (Zingende gezegend)

4.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

1
Nu is het Pasen - Jezus leeft! / Komt allen, sluit u aan –
Die onze dood verslagen heeft: / de Heer is opgestaan!
2
O blijf niet achter, aarzel niet, / ga mee, de wereld door;
Hij gaat door heel Zijn rijksgebied / ons zegevierend
voor.
3
Nu zal geen grens meer scheiding zijn, / geen ras, geen
kleur, geen taal,
o landen, volken, groot en klein, / Hij roept u allemaal!
6
O hoor, de klokken luiden blij; / komt allen, sluit u aan,
dan zeggen, zingen, juichen wij: / de Heer is opgestaan!

