Nieuwsbrief
Zondag …….. 2019
Welkom in de ochtenddienst in Trinitas
Voorganger: ds. A. Kobes-Gerritsen
Ouderling van dienst: Carla Yntema
Organist: Fedde Tuinstra
Lector: Kars Jan Iedema
Koster: Tjeerd Rietsma
In de kerk wordt vandaag gecollecteerd voor Diaconie en Kerk. Bij de uitgang is
er een Oecumenische collecte In de kinderkerk wordt gecollecteerd voor "Het
Aanloophuis”.
In de stilteruimte kunt u een kaarsje aansteken.
De avonddienst is om 19:00 uur.
Uitgaande van de Raad van Kerken is er vanavond in Pniël van de
Baptistengemeente om 19.00 uur een dienst in het kader van de ‘Week van
gebed voor de eenheid’.
Voorganger is ds. Jan van der Weg. Enkele personen van verschillende kerken
en van verschillende generaties zullen iets vertellen wat het thema
“Recht voor ogen” voor hen inhoudt. Muzikale medewerking van Jens Reijenga
en dhr. Jan Luth. Organisatie Raad van Kerken.
Voor kinderen tot 4 jaar is er opvang in de crèche vanaf 9:15 uur. Tijdens de
collecte kunnen ouders hun kinderen weer ophalen uit de crèche. Er is vandaag
kinderkerk voor alle kinderen van de basisschool.
C4U is vandaag voor klas 1 en 2 en begint om 9.30 uur.

{ bij overledenen}

Mw. Anneke van Zwol verblijft in Talma Hûs, Afdeling 't Hofke, k16. Juliusstrjitte
44, 9269 NV Feanwâlden.

Lezing Zacharia 2: 5-9 uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Handelingen 15:36-41 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Na de dienst is er voor iedereen koffie / thee / limonade in De Passage.

Kopij kunt u voor eerstvolgende donderdag 12:00 uur mailen naar nbtrinitas@gmail.com.
Nieuwsbrief digitaal op donderdag ontvangen? Mail nbtrinitas@gmail.com.
Meer nieuws en agenda op www.pghv.nl
21 jan.

Gebedsgroep

08.30 uur Trinitas

Trijntje de Jong, tel. 628029

21 jan.

Seniorensoos

13.30 uur Trinitas

Fam. A. Schievink, tel. 636911 klaverjassen

22 jan.

Breicafé

14.00 uur Trinitas

Aliede Schaap tel. 625537

22 jan.

Rep. Gebroken jaren

19.45 uur Sionskerk

Ds. P.J. de Buck pjdebuckintrinitas@xs4all.nl

23 jan.

Liturgisch

8.45 uur

Blz. 28

Blz. 19

Tel. 06 30382415
Ochtendgebed

Skoatter-

Ds. P.J. de Buck pjdebuckintrinitas@xs4all.nl

tsjerke

Tel. 06 30382415

24 jan.

Nederlands Taalcafé

10.00 uur Trinitas

Nel Zijp, tel. 651320

24 jan.

Avondgebed

22.00 uur Trinitas

Hester Veling. velinghnj@gmail.com

Vanaf zaterdag 19 januari tot zaterdag 2 februari.
Kerk zijn we samen
SAMEN betekenisvol zijn: geef aan Actie Kerkbalans! Als gemeentelid wil je SAMEN
betekenisvol zijn. Binnen onze gemeente, maar ook erbuiten. Geef daarom aan Actie Kerkbalans.
Binnenkort komt de contactpersoon weer bij u langs.
Kerkbalans voor het eerst digitaal!
Heeft u vorig jaar aangegeven dat u de Kerkbalans per e-mail wilt ontvangen? Dan ontvangt u
bericht via e-mail. Houd dan uw mailbox goed in de gaten.
Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw steun? Dankuwel!
Commissie Geldwerving
Sponsoring Reis Jongeren naar Oeganda:
Vanuit de Gemeente krijgen wij veel vragen naar het rekeningnummer waarop geld kan worden
gestort voor de reis die de jongeren gaan maken naar Oeganda dit jaar in augustus. Sinds kort is het
rekeningnummer definitief en wij willen u vragen om uw gift te storten op
NL20ABNA0474342131 t.n.v. Protestante Gemeente te Heerenveen onder vermelding van
Project Oeganda.
Omdat er sprake is van een ANBI regeling is de gift aftrekbaar van de belasting!
Hartelijk dank voor uw gift.

Blz. 24

Blz. 29

