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09.30 uur Sionskerk
Voorganger: Ds A M Kobes-Gerritsen
O.v.D.: F Rozema
Organist:
Koster: B Kalteren
Lector: H de Vries
mmv Advendo

10.00 uur Huize Anna Schotanus
ds.mw. R. van der Hucht ( uit Kuinre )
M Arntzen
M v d Vinne
S Bosma

19.00 uur Trinitas
Voorganger: Ds A M Kobes-Gerritsen

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 33: 1,6
Zingen: Gez 215: 1-3
Zingen: Kijk eens om je heen
Zingen: Gez 392: 1,4,5
Zingen: Lied 46: 1-3 (Lvo)
Zingen: Lied 270: 1,2(Elb)
Zingen: Gez 411: 1,6
Zingen: LB
Zingen: LB
Diensten volgende week 12 mei
09.30 uur Sionskerk
Voorganger: Pastor B v Brug

Zingen: Gez: LB 285: 1
Zingen: Gez: LB 285: 2
Zingen: Gez: LB 285: 3,4

Openbaring 7: 9-17
Johannes 20: 11-18

Collecten:
1e Diaconie,
2e Kerk,
3e Missionair werk eigen gemeente.
10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger: Ds A M Kobes-Gerritsen

Thuisgekomen uit het ziekenhuis
Mw. T. de Jong-Kingma, (sectie 6033)
Opgenomen geweest in ziekenhuis De Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen:
Mw. J. Tigchelaar-Radersma, (sectie 702)

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.

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijzondere kerkdienst
op zondag 12 mei 2019 in de Sionskerk, aanvang 09.30 uur.
Deze dienst heeft de beginregel van psalm 65 als thema :
“…De stilte zingt U toe, o Here…”.
voorganger : ds. Pieterjan de Buck
organist : Eric van der Kok
m.m.v. van een speciaal voor deze dienst samengestelde zanggroep
We gaan in deze dienst o.a. 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.

Van harte welkom in deze dienst!
Informatie over de kerkdienst op zondag 12 mei 2019
in Verpleeghuis Anna Schotanus, aanvang 10.00 uur.
voorganger : ds. Anne-Meta Kobes - Gerritsen
m.m.v. het Zangkwartet Mozayk
muzikale begeleiding : Rieki Kleinhesselink

Van harte welkom in deze dienst!
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!

Oegandese Bazaar donderdag 9 mei !!!!!
Wij willen u van harte uitnodigen voor onze Oegandese Bazaar die gaat plaatsvinden aanstaande donderdag 9 mei van
16:00 tot 19:30 uur in Trinitas
U kunt daar deelnemen aan een Djembee workshop, er worden allerlei artikelen verkocht , waaronder originele
Oegandese producten die wij gekocht hebben in het naaiatelier van Mpigi. Als klap op de vuurpijl houden wij ook een
Draaiend Rad met geweldige prijzen die door diverse sponsoren beschikbaar zijn gesteld.
Omdat er ook een belangrijke gemeenteavond plaatsvind zal de Bazaar stoppen rond 19:30 uur
Mogen wij u ontmoeten op deze avond???
Jongeren en Leiding van Team Trinitas Oeganda

Aktie tijdens de Pinkstermarkt op maandag 10 juni a.s.
Vanaf vandaag kunt u, en ook de komende zondagen, zich in de hal van de kerk aanmelden
als vrijwilliger bij de actie op het kerkplein op tweede pinksterdag. Wij zoeken met name
mensen die cake willen bakken voor bij de koffie en de thee. Ook als u wilt helpen bij het
koffie/thee schenken en/of boeken verkopen, dan kunt u zich aanmelden.
Aanmelden kan ook via de mail of telefoon bij het onderstaande informatieadres.
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. Als u er eerder vanaf wilt, neem dan
even contact op.
Voor informatie of vragen kunt u terecht bij Douwe Annema, telefoon 0513-632354, email:
dannema@xs4all.nl.
Vanavond is er een Vrijheidsmaaltijd met het thema “Samen delen”. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zelf iets te
eten mee te nemen. Het meegebrachte eten wordt verzameld en gedeeld. Deze maaltijd, bedoeld voor jong en oud, is
om 18.00 uur in Trinitas.

Vraagje van de jeugdraad!

Doe jij dit jaar eindexamen?
(of zoon, dochter, kleinkind)
Geef de jeugdraad een seintje!
Dit kan via email: wupkea@ots.nl of telefoon: 0513-682604
Wij wensen alle examenkandidaten heel veel succes!

14 mei 15:00-17:00 u Leerhuis D.W.A. (bouwsteen nr.26) in Trinitas, (zaal-?).
Contactpersoon: Dick Kleinhesselink / Nel van den Briel.

Lied Kijk eens om je heen van Hanna Lam. We zingen
tweemaal couplet 1
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen
spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein: samen spelen is pas fijn!
Elb 270

1.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan uw daaglijks leven, uw gezin uw werk,
wilt u daaraan geven, dan bent u Gods Kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
2.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden, Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar

Lied Liefste lied van overzee II 46

1. Ooit zal het vrede zijn,
dan is de strijd beslist.
Geen honger meer, geen dorst of pijn,
de tranen afgewist.
Maar vrede kiemt op grond
van de gerechtigheid.
Doe ons dat rechte spoor verstaan,
uw woorden toegewijd.
2. Wantrouwen overheerst,
waar angst of haat regeert.
Doorwaai de wereld
met uw Geest die
ons de liefde leert.
Want liefde is de warme wind
die vrees verjaagt,
die nieuwe hoop aan mensen biedt,
uw schepping verder draagt.
3. Oooit zal het vrede zijn,
Een vrede lang en goed!
Een vrede die
Het recht omarmt en met een kus begroet.
Maak Christus tot een vuur
Dat diep van binnen brandt.
Hij brengt ons waar die
Vrede woont,
Naar uw beloofde land.

