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09.30 uur Sionskerk en Join Us
Voorganger: Pastor B v Brug
O.v.D.: F Rozema
Organist: Y Bosma
Koster: B Kalteren
Lector: J v Bloois
na de dienst is er

10.00 uur Huize Anna Schotanus
Ds J v d Veen
B Akkerman
M v d Vinne
S Bosma

19.00 Pniël
Voorganger: Rvk

Liturgie:

Lied v d dienst:

Schriftlezing:

Zingen: Ps 66: 1
Lied 526: 1-3
Jona 1: 1 t/m 2:2
Zingen: Ps 66: 6
Johannes 2: 1-11
Zingen: Lied 43: 1 (Hllvo)
Zingen: Lied 43: 2,4 (Hllvo)
Zingen: Lied 292: 1-4 (Elb)
Zingen: Lied 112: 1,2,3,7 (Elb)
Collecten:
Zingen: LB 525: 1-3
1e Diaconie,
Zingen: LB 791: 1,2,4,5
2e Kerk,
Zingen: LB 793: 1-3
Uitgang: Oecmene in binnen en buitenland.
Diensten volgende week 20 jan
09.30 uur Sionskerk
10.00 uur Huize Anna Schotanus
Voorganger: Pastor B v Brug
Voorganger: Ds A M Kobes-Gerritsen
Voor revalidatie is 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. J. Fabriek (604.1), (afd. 2B, k.5)
Thuisgekomen:
Mevr. G. de Jong – Feenstra (609.7)
Dhr. M.L. Eizema (601.2)
Mevr. E. Nauta - de Graaf (606.3)
Wijkbericht:
Op 15 januari jl. waren dhr. en mevr. Kalsbeek – Kooi 60 jaar getrouwd.
DICHTER BIJ MUZIEK IN DE SKOATTERTSJERKE
Op zondagmiddag 27 januari doet de dichter Wytze Brandsma de Skoattertsjerke,
Schoterlandseweg 24 in Oudeschoot aan. Bij deze activiteit van ZIN in ZUID krijgt hij muzikale
ondersteuning van Krijn en Renea Dijkstra. Het poëtische concert “Dichter bij Muziek” start om
14.30 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. De toegang is gratis.
Wytze Brandsma is agoog-theoloog en rondde kortgeleden een trilogie van aforistische en
levensbeschouwelijke teksten af. In de dichtpresentatie zal Wytze Brandsma vele van zijn teksten laten horen met
betrekking tot het hiernumaals.
Krijn Dijkstra was tot 2015 de tweede helft van Die Twa. Het Friese popduo scoorde landelijke bekendheid met
nummers als ‘Asto mar by my bist’ en ‘Famke fan myn dreamen’. Met zijn vrouw Renea vormt Krijn nu een duo voor
de kleine zalen.
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.

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

Leerhuis ´Deze Wereld Anders´:
de volgende bijeenkomst is 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.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
oecumenische viering 20 januari om 19.00 uur
Pniël (kerk van de Baptistengemeente)
leiding ds. Jan van der Weg
Het thema van deze week is “Recht voor ogen” en komt uit Deuteronomium waar God het volk van Israël vraagt o.a.
het Loofhuttenfeest te vieren: “Maak er een groot feest van samen met je zonen en je dochters en je slaven en
slavinnen. Nodig ook de Levieten uit die bij je in de stad wonen en alle vreemdelingen, alle weduwen en alle kinderen
zonder vader”.
Vervolgens roept God ons op om eerlijk recht te spreken, om iedereen gelijk te behandelen. Recht voor ogen, d.w.z.
zoek het recht en niets dan het recht.
Missie Nederland en de Raad van Kerken roepen ons op om samen het recht voor ogen te houden en nodigen ons uit
de week van het gebed voor de eenheid dan ook samen te beginnen in een oecumenische viering.
Lied 43:1 (Uit: Het liefste lied van overzee, Sytze de Vries)
- op de
melodie van Gezang 445 uit het vorige liedboek (Ruwe stormen) 1
Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen bloeien, laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht.
2
Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk.
4
Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron!

Evang. liedb. 292:1 t/m 4
1 Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht.
2 Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou.
mijn liefde is zo groot..
3 Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou.
Ik ben er altijd bij.
4 Ik zal er zijn voor jou.
Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

