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09.30 uur Sionskerk en Join Us
Voorganger: Pastor B v Brug
O.v.D.: F Rozema
Organist:H Oosterhoff
Koster: B Rozema
Lector: A Baas
19.00 uur Trinitas Zangdienst
Voorganger: Ds P J de Buck
Liturgie:

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Ds J v d Veen
S Baas
S Visser
G Stoelwinder

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 150: 1
Zingen: LB 666: 1,2
Openbaring 21: 1-8
Zingen: Ps 150: 2
Johannes 13: 31-35
Zingen: LB 150a: 1
Zingen: LB 150a: 2,3,4
Zingen: Lied 215: 1-4 (TT)
Zingen: LB 907: 1,4
Collecten:
Zingen: LB 666: 1,2
1e Diaconie,
Zingen: LB 657: 1,2,4
2e Kerk,
Zingen: Lied 161: 1,3 (Elb)
3e Onderhoud gebouwen.
Diensten volgende week 26 mei
09.30 uur Sionskerk Bevestiging Ambtsdragers 10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger:s W Bloemendaal
Voorganger: Ds A M Kobes-Gerritsen
Opgenomen in revalidatieafdeling Meriant -Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen:
Dhr. H. Frankena (606.3)
Opgenomen in revalidatiecentrum Noorderbreedte, Borniastraat 40, 8934 AD LEEUWARDEN:
Dhr. S. van der Molen (604.3)
Opgenomen in ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW HEERENVEEN:
Dhr. A.J. Bosga (601.3), (afd. BGB, k.12)
Mw. J. Tabak-Beenen, (sectie 6081), afdeling Geriatrie, kamer 3
Thuisgekomen:
Mevr. M. Jager – Eizema (601.2), was de afgelopen week kort in het Isala Hospitaal te ZWOLLE. Zij is nu weer
thuis.
Wijkberichten
Dhr. en mevr. Zondervan-Veltman (605.1), waren op 16 mei 66 jaar getrouwd.
Onze aandacht gaat vanmorgen uit naar
dhr. en mw. van der Molen–Feenstra, (sectie 7021): zij waren op 16 mei 62 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.

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.
Wij zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken voor de opbouw op zondagavond en maandagmorgen en bij het
opruimen op maandagmiddag.
Ook voor het schenken van een kopje koffie/thee of een glaasje fris, voor de verkoop van boeken, platen
en Cd’s hebben wij nog wel een plekje open staan. En niet te vergeten cake bakkers.
U kunt zich ook deze zondag 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: Tussentijds 215:1 t/m 4

Slotlied (wij gaan staan): Evang. liedb. 161:1 en 3

1..
Waar zou de stad van vrede zijn,
kun je er komen al ben je klein?
Is het ver weg over land, over zee
is het er ja of is het er nee?

1.
Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep;
die bloemen, vissen vogels
uit niet tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit;
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.

2.
Hoe komen wij op het goede spoor,
is het linksaf, of is het rechtdoor?
Is het niet hier en is het niet daar,
is het er nee, of is het er ja?
3.
Zijn alle dromen dan toch bedrog,
hebben wij hier tevergeefs gezocht?
Is het een sprookje en is het niet waar,
is het er nee, of is het er ja?
4.
Wij willen weten, wij willen zien
wij willen weten, wij tellen tot tien.
Geef ons een teken van vrede mee!
Is het er ja, of is het er nee?

3.
O God, die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade,
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen
Uw glorie en Uw lof.

