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09.30 uur Sionskerk
Voorganger: Ds J v d Veen
O.v.D.: M Arntzen
Organist: W Kuipers
Koster: B Kuit
Lector: J v Bloois
na de dienst is er

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Ds A v d Honing
F Rozema
T Rinsma
G Stoelwinder

19.00 uur Trinitas
Voorganger: Ds J v d Veen

Weeksluiting Heremastate 3 mei 14.30 uur
Voorganger: Ds A de Jong-Idzinga
Organist: M v d Vinne

19.45 uur 4 Mei Dodenherdenking Vermaning
Voorganger: Rv K

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 98: 1
Zingen: LB 705: 1,2
Psalm 43
Zingen: Klein Gloria
Johannes 20: 11-18
Zingen: Lied 125: 1,3
Zingen: LB 868: 2
Zingen: Ps 43: 3,4
Zingen: LB 221: 1,2
Collecten:
Zingen: LB 630: 2,4
1e Diaconie,
Zingen: LB 416: 1,2
2e Kerk,
Zingen: LB 708: 1,6
3e Catechese Eigen Jeugd.
Diensten volgende week 5 mei
09.30 uur Sionskerk
10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger:Ds A M Kobes-Gerritsen
Voorganger: ds.mw. R. van der Hucht ( uit Kuinre )
mmm Advendo
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)
En nog opgenomen revalidatiecentrum Noorderbreedte, Borniastraat 40, 8934 AD LEEUWARDEN:
Dhr. S. van der Molen (604.3)
Thuisgekomen:
Mevr. A. van Dijk (606.1), mocht weer terug naar huis.
Dhr. S. Eizema (601.2), was kort in het ziekenhuis, maar is ook weer thuis.

De avonddienst op zondag 28 april a.s. is geen Groene Kerk-dienst, maar een Johannes de Heer-zangdienst
mmv Ieke Rippen (zang) en Frits Heidinga (orgel, piano).

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!
GEZIEN IN ZUID, HOBBYMARKT IN OUDESCHOOT

De Hobbymarkt “geZien in Zuid” is vooral een evenement waarop mensen laten zien waar hun passie ligt,
waar ze door geïnspireerd raken en wat hen in hun vrije tijd bezig houdt. Hobbyisten en knutselaars laten
zaterdag 11 mei van 11 tot 16 uur in en om De Sionskerk iedereen die de markt bezoekt meegenieten van
wat ze maken, hoe ze dat doen en wat ze al gemaakt hebben en gaan verkopen. Wanneer de zon meewerkt,
en anders ook, beloofd het een gezellig geheel te worden. Met als doel elkaar activeren en inspireren.
Want creativiteit mag gezien worden!

Zondag 5 mei 2019 - Bevrijdingsdag
Sionskerk
09.30 uur

Een bijzondere dag, en daarbij hoort natuurlijk ook een bijzondere kerkdienst!
In deze dienst gaan we op verschillende manieren aandacht besteden
aan deze Bevrijdingsdag 2019.
Tijdens de dienst zal ook aan de kerkgangers worden gevraagd om op een actieve manier
een bijdrage aan de dienst te leveren.
voorganger : ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
m.m.v.
: Brassband Advendo

We hopen u – en jou ! – in deze bijzondere dienst te mogen begroeten!
Aktie tijdens de Pinkstermarkt op maandag 10 juni a.s.

Ook dit jaar gaan we weer actie voeren op tweede pinksterdag op het kerkplein van de Sionskerk. Hiervoor
hebben we uiteraard weer hulp nodig van vrijwilligers. Dit voor het schenken van een kopje koffie/thee of
een glaasje fris, voor de verkoop van boeken, platen en Cd’s. En niet te vergeten cake bakkers.
De opbrengst van deze aktie is geheel bestemd voor de Voedselbank te Heerenveen.
Volgende week zondag staan wij in de hal van de kerk en dan kunt u zich aanmelden voor hulp.
Voor informatie of vragen kunt u terecht bij Douwe Annema, telefoon 0513-632354, email:
dannema@xs4all.nl.
Heeft u boeken, platen of Cd’s die wij mogen verkopen, dan kunt u die brengen op vrijdag 7 of zaterdag 8
juni a.s. bij Douwe Annema, Marktweg 66.
Wilt u ze graag eerder kwijt, neem dan even contact met Douwe op.
De commissie.

