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Protestantse wijkgemeente
www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
Heerenveen Zuid
6 jan 2019

09.30 uur Sionskerk en Join Us
Voorganger: Ds P J de Buck
O.v.D.: S Baas
Organist: W Kuipers
Koster: B Kuit
Lector: H de Vries
na de dienst is er

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Pastor B v Brug
F Rozema
T Rinsma
D Hoekstra

19.00 Trinitas
Voorganger: Ds P J de Buck

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 25: 2
LB 531: 1-3
Marcus 1: 16-20
Zingen: Ps 25: 6
Lucas 2: 22-40
Zingen: Lied 1: 1,2 (Llvo)
Zingen: Lied 1: 3 (Llvo)
Zingen: LB 845: 1-3
Zingen: LB 695: 1-3
Collecten:
Zingen: Lied 229: 1-5 (TT) fries
1e Diaconie,
Zingen: LB 837: 1,2
2e Kerk,
Zingen: LB 425: 1 fries
Uitgang: Onderhoud gebouwen.
Diensten volgende week 13 jan
09.30 uur Sionskerk
10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger: Ds W Bloemendaal
Voorganger: Ds R Klunder-Douma
Nog opgenomen in verpleeghuis Anna Schotanus, Markweg 104, 8444 AC Heerenveen:
Mevr. E. de Haan - de Vries (605.2), (afd. Schakel / Bûterblom, k.8)
Opgenomen in ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg 44, 8441 PW HEERENVEEN:
Dhr. A.J. Bosga (601.2), (afd. 3C, k. 16).
Daar wordt volgende week ook opgenomen voor een operatie:
Dhr. M.L. Eizema (601.2)
Wijkberichten
De Overdagkring komt op 9 januari om 14.00 uur aanstaande bij elkaar in de kerkenraadskamer van de Sionskerk.
Aan de orde is het bijbelboek Filippenzen (hoofdstuk 2). U bent van harte welkom.
Wijkavond – Help ons kiezen
Op 10 januari aanstaande wordt in beide wijken een wijkavond gehouden. U hebt daarover kunnen lezen in De Kern
Er zijn een aantal ontwikkelingen die ons voor belangrijke keuzen stellen. U hebt al wel gehoord over het toekomstige
vertrek van 3 voorgangers. Zij bereiken de pensioengerechtigde leeftijd.
Maar er is meer aan de hand. Voor het kerkelijk werk zijn bijvoorbeeld steeds minder mensen beschikbaar. Ook is de
kerkorde aangepast. Er is ruimte om het kerkelijk werk anders te organiseren, maar hoe gaan we dat doen? Daarbij
moeten we keuzen maken als kerkenraden, maar dan kan niet zonder uw hulp.
We nodigen u dan ook van harte uit om de eerste wijkavond van 10 januari bij te wonen. De avond begint om 19.30
uur en zal voor onze wijkgemeente gehouden worden in De Sionskerk.
Kerkenraad 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.

TOP 2000 KERKDIENST 13 JANUARI 2019
In de Sionskerk in Oudeschoot
Wat is het geheim van de Top 2000? Is het de combinatie van nostalgie,
herinneringen, het ‘weet-je-nog-wel’ gevoel, gecombineerd met de mooiste
muziek die ooit gemaakt is?
Hoe dan ook, veel van de nummers uit de Top 2000 raken je: verdriet,
blijdschap of ontroering.
Daarom krijgen ze soms ook een plek in de kerk.

Zo ook op zondag 13 januari aanstaande, ’s avonds om 19.00 uur
in de Sionskerk in Oudeschoot (Heerenveen-Zuid)
De rockband Grace neemt ons, samen met ds. Gerard Rinsma,
die voorgaat in deze dienst, mee op een reis door de tijd met de mooiste liedjes ooit gemaakt.
De kerk is open vanaf 18.30 uur, de toegang is gratis,
zorg dat je op tijd bent!
Meer informatie op:

www.top2000kerkdienst.nl
www.gerardrinsma.nl/top2000dienst

zingen: glorialied: ‘Aan U, Vader, alle glorie’ (uit:
Liefste lied van overzee, nr. 1, couplet 1 en 2; melodie
van lied 103c)
1. Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit den hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.
2. Om de zoon u alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie
woord op onze tong gelegd.
3. Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie
adem die in mensen leeft.
zingen liet 425:)
Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen,
jo wurd fan omhegen joech ús nije moed.
Hy dy’t ús behâld is, it Ljocht fan ‘e wrâld is,
wol waarmje wat kâld is mei syn leafdegloed.
Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing,
wy siedzje it op ierde en wachtsje op wat komt.
En ûnder de hoede fan Him dy’t ús stjoerde
sill’ leafde en goedens aanst dije rûnom.

zingen: God fan fier en hein ús Heit

2. Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.
3. Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.
4. Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.
5. God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen

Leerhuis ´Deze Wereld Anders´:
de volgende bijeenkomst is niet op 15 januari maar op 22 januari 2019. In Trinitas, van 15.00 - 17.00
uur. We lezen vooraf de hoofdstukken 8, 9 en 10 van het boek DE WERELD WEER HEEL MAKEN.

Uitnodiging
De Sionskerk is uitgebreid, vernieuwd
en staat midden in de samenleving
Graag nodigen we u uit voor de opening van de nieuwe ontvangsthal in de Sionskerk.
Zaterdag 12 januari 2019 om 14.00 uur is de officiële opening voor genodigden en buurtbewoners;
zondag 13 januari na de kerkdienst voor alle gemeenteleden.
U bent van harte welkom!

