Nieuwsbrief
Zondag 3 maart 2019
Welkom in de ochtenddienst in Trinitas
Voorganger: Ds. Wim Bloemendaal
Ouderling van dienst: Bert van het Meer
Organist: Frits Heidinga
Lector: Geert van Lonkhuyzen
Koster: Fam. Hiemstra
In de kerk wordt vandaag gecollecteerd voor Diaconie en Kerk. Bij de uitgang is er een
collecte voor het onderhoud van de gebouwen. In de kinderkerk, wordt gecollecteerd
voor Stichting Aanloophuis "Oer de Brege" Heerenveen. Vandaag na de dienst
SCHOENENPOETSACTIE waarvan de opbrengst voor het Aanloophuis is. In de
stilteruimte kunt u een kaarsje aansteken.
De middagdienst is om 16:00 uur in Trinitas
Voorganger: Pastor Bouke van Brug
Ouderling van dienst: Bert van het Meer
Organist: Frits Heidinga
Lector: Geert van Lonkhuyzen
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 alle klassen en begint om 9.30 uur.
Op 1 februari 2019 is geboren Yfke Enna Hiske Stoelwinder (zusje van Brant
Stoelwinder en dochter van Jelmer en Renita Stoelwinder
op zondag 10 maart a.s. zal dv gedoopt worden: Jalou Sinne, dv Siebolt en Suhaily
Bandstra


verblijvende in Beatrixoord (Haren-Dilgtweg 5-9751 ND):
-dhr. C.Hokwerda



verblijvende in Anna Schotanus te Heerenveen afd. Schakel-k. 19:
-mw. A.Smit-De Haan



thuisgekomen uit Anna Schotanus te Heerenveen:
-mw. J.Nauta-vd Tol
-mw. K.Wind-Hofstra



thuisgekomen uit Tjongerschansziekenhuis (Heerenveen):
dhr. P.Braaksma

Ochtenddienst: Mattheus 7: 24-28
Middagdienst: Spreuken 1:1-7 en Matteüs 7:21-29

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.
"Promoties voor op de beamer voorafgaand aan de dienst, kunt u vóór woensdag 18:00 uur mailen
aan beamteamtrinitas@gmail.com".
Nieuwsbrief digitaal op donderdag ontvangen? Mail nbtrinitas@gmail.com.
Meer nieuws en agenda op www.pghv.nl
Actie voedselbank Let op! Het is de eerste zondag van de maand. Er vindt dan weer een inzameling
plaats van houdbaar voedsel voor de Voedselbank.
Uitnodiging voor de zangdienst op zondagmiddag 3 maart a.s. om 16.00 uur in Trinitas.
Op zondagmiddag 3 maart zal er in Trinitas een gewone dienst zijn voor iedereen, maar in het bijzonder
voor die mensen die, om wat voor redenen dan ook, de ochtend- en avonddiensten bezwaarlijk vinden.
Voorganger is pastor B. Van Brug. Er zal veel gezongen worden met begeleiding van Frits Heidinga op
het orgel. Thema van de dienst is: Vanzelfsprekend!
De dienst begint om 16.00 uur, en na afloop is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie of thee. Deze zondag is er geen avonddienst in Trinitas.
Indien u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met Tiny Bos, tel. 551927 of tiny.bos@xs4all.nl
Graag tot dan! Vriendelijke groet, de voorbereidingscommissie.
BRAINSTORMEN OVER DE TOEKOMST VAN ONZE KERK
Op 12 maart 2019 om 19.30 uur in Trinitas willen we nadenken over de vraag ‘HOE WILLEN WIJ KERK
ZIJN IN 2030?’
Daarom organiseren we een creatieve brainstormavond voor 30-55 jarigen (en voor ieder die zich zo
voelt). Hoe willen wij kerk zijn in 2030 en wat komen we onderweg tegen?
Bij deze vragen hebben we JOU nodig. Jouw optimisme. Jouw creativiteit. Jouw denkkracht.
Het kost je slechts 1 avond, dus dat moet lukken! Oppas nodig? Meld je bij ons via
trinitasoppasservice@gmail.com MOGEN WE OP JOU REKENEN?
Anna Lise Bangma, Alexander Visser, Douwe Wijbrands, Frank Jan de Graaf, John Verrijk
UITNODIGING VOOR DE ONTMOETINGSMIDDAG VOOR OUDEREN OP MAANDAG 4 MAART.
ZIEKENHUISPREDIKANT DS. GERBEN HOOGTERP KOMT VERTELLEN OVER ZIJN WERK IN DE
TJONGERSCHANS. MET HET THEMA: ZINGEVING EN GELOOF ROND ZIEKTE EN GEZONDHEID. DE
MIDDAG BEGINT 14.30 u. TOT 16.15 u. IN TRINITAS. MOCHT U VERVOER NODIG HEBBEN EEN
TELEFOONTJE NAAR 625005 EN HET WORDT GEREGELD.
SCHOENENPOETSACTIE: Laat zondag 3 MAART na de dienst je schoenen poetsen. Opbrengst is voor
ons spaarproject HET AANLOOPHUIS. Alvast bedankt namens alle kinderen en jongeren van
Trinitas

Actie: Omzien naar elkaar
Wie stuur jij, stuurt u, een kaart? U en jij kunt iedereen opgeven die een beetje extra aandacht goed
gebruiken kan. Op zondag 17 maart worden de geadresseerde kaarten verdeeld om ze te bezorgen.

Ja, ik wil iemand verrassen met een kaart!
Naam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straat + huisnummer ……………………………………………………………..…………………………………………………………
Lever naam + adres in, in de mandjes in de hal of mail ze naar omziennaarelkaar@gmail.com. Het
inleveren van namen kan tot en met zondag 10 maart. Dank voor jouw bijdrage.

