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09.30 uur Sionskerk
Voorganger: Ds P J de Buck
O.v.D.: B Akkerman
Organist:E v d Kolk
Koster: R Kuipers
Lector: B Akkerman
m.m.v. een ad hoc koor
na de dienst is er
19.00 uur De Kappele Haskerdijken
Voorganger: Ds P J de Buck
Liturgie:

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Ds A M Kobes-Gerritsen
IJ Zondervan
M Schaafsma
D Hoekstra
m.m.v. het Zangkwartet Mozayk
muzikale begeleiding : Rieki Kleinhesselink

Weeksluiting Heremastate 17 mei 14.30 uur
Voorganger: Ds J v d Veen
Organist: S Visser
Lied v d dienst:
Schriftlezing:

Zingen: Ps 65: 1,2
Zingen: As der freonskip is en leafde dan is God by ús (Ubi caritas)
Zingen: Ps 65: 5
leefregel: 2 Tessalonicenzen 1:11,12
Zingen: 1. Al myn hope en al myn freugde (El Senyor), en 2. Bless the Lord
schriftlezing: psalm 65
Zingen: Woon in mijn dromen’ (uit: het liefste lied van overzee, deel 1, nr. 54; melodie van lied 263)
Zingen: Adem in ons (‘Atme me in uns’), gevolgd door een minuut stilte Adem in ons, heilige Geest
Zingen: LB 657: 1-4
Collecten:
Zingen: 1. Surrexit Christus, en 2. Jezus, U bent het licht in ons leven.
1e Diaconie,
Zingen: LB 845: 1-3
2e Kerk,
Zingen: Bliuw mei jo genede by ús
3e Onderhoud gebouwen.
Diensten volgende week 19 mei
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 Woonzorgcentrum Anna Schotanus, Markweg 104, 8444 AC HEERENVEEN:
Dhr. H. Frankena (606.3), (afd. Schakel / Pinksterblom, k. 30)
Thuisgekomen:
Mevr. J. Haitsma – Haanstra (605.1), is na haar revalidatie in Anna Schotanus weer teruggekeerd naar huis.
Nog opgenomen revalidatiecentrum Noorderbreedte, Borniastraat 40, 8934 AD LEEUWARDEN:
Dhr. S. van der Molen (604.3)
De komende week zal worden opgenomen in het Isala Hospitaal, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB ZWOLLE:
Mevr. M. Jager – Eizema (601.2)

“…Ooit zal het vrede zijn…”
Dat was het zeer toepasselijke thema bij de kerkdienst op Bevrijdingszondag 5 mei in de Sionskerk
in Heerenveen-Zuid. Tijdens deze dienst hebben we de door de aanwezige kerkgangers ingeleverde
teksten op de “Vredesmuur” geplakt. Deze “Vredesmuur” staat ook vandaag nog in de hal.
Misschien is het een goed idee om straks nog even te kijken welke teksten zijn ingeleverd?
Werkgroep Eredienst Prot. Wijkgemeente Heerenveen-Zuid
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.

Actie Vakantietas vanuit de Diaconie en Jeugdraad
Helpt u mee onze Vakantietassen te vullen?
Dit mag er in:
• Kleurpotloden
• Stiften
• Kleine (water)bal max. 12 cm
• Speelklei
• Stoepkrijt
•
Een spelletje op zakformaat
Inleveren kan hier in de kerk op zondag 26 mei en zondag 2 juni.

Aktie tijdens de Pinkstermarkt op maandag 10 juni a.s.
OPROEP:
Om hulp 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.
U kunt zich aanmelden in de hal en via de onderstaande email- of telefoongegevens.
De opbrengst van deze aktie is geheel bestemd voor de Voedselbank te Heerenveen.
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.
zingen: psalm 65:1,2 (alternatieve tekst)
1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen,
God, die in Sion woont.
De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.
U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.
De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.
2. Wat een geluk te mogen toeven
bij God de schepper thuis.
Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.
U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.
De hele wereld zal U prijzen;
U staat aan onze kant.
zingen: psalm 65:5 (alternatieve tekst)
5. Dit wordt het kroonjaar van uw zegen,
waarin U rijkdom schenkt.
Waar U gaat, drupt uw milde regen
die de woestijn doordrenkt.
De heuvels laten van zich horen.
De weiden zijn vol vee.
De dalen zijn bedekt met koren;
zij zingen vrolijk mee.
Surrexit Dominus vere, alleluja, alleluja.
Surrexit Christus hodié, alleluja, alleluja.
Jezus, U bent het licht in ons leven;
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven;
open mij voor uw liefde, o Heer.

Al myn hope en al myn freugde
en myn stipe, myn ljocht.
Kristus dy’t ús rêding brocht,
op Jo betrou ik net om ‘e nocht,
ik freezje net : Jo ha om ús tocht.
Bless the Lord, my soul,
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

zingen: ‘Woon in mijn dromen’ (uit: het liefste lied van
overzee, deel 1, nr. 54; melodie van lied 263)
1. Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
want niets is mij liever, geen mens die ik ken,
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht.
2. Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.
Adem in ons (‘Atme me in uns’), gevolgd door een
minuut stilte
Adem in ons, heilige Geest
Bliuw mei jo genede by ús, Hear, bliuw by ús.
Ja bliuw mei jo genede by ús, Jo, trouwe God.

