Nieuwbrief van zondag 8 mei 2022
Fryske tsjinst op sein 8 maaie 2022 Foargonger: dûmny Harmen Engelsma (Wynjewâld)
- Wurd fan wolkom en meidielings - Liet om te begjinnen: Lied 653:1,4,7 (wy stean op)
- Stil gebed – Oanmoediging en Groetnis - Gebed fan neierkommen (wy sitte)
- Sjonge: Liet 100
- Kyrie-gebed - Sjonge: Glorialiet 654:1,6
- Wurd foar it deistich libben fan ‘e gemeente: Romeinen 13:8-10 (Nije Fryske Bibeloersetting 1978)
- Gebed om ferljochting mei de hillige Geast
- Earste lêzing: Hannelingen 16:14-18 (Nije Fryske Bibeloersetting 1978)
- Sjonge: Liet 802:1
- Twadde lêzing: De Brief oan de Filippiërs 1:1-11 (Nije Fryske Bibeloersetting 1978)
- Sjonge: Liet 802:4,6
- Ferkundiging: ‘Ik bring tank oan God, sa faak as ik oan jimme tink. Ja, altiten weroan as ik foar jim allegearre
bid, doch ik dat mei blydskip, om’t jimme meidien hawwe oan it bringen fan it bliid boadskip, fan ’e earste dei
ôf oant no ta.’ (Brief oan de Filippiers 1:3)
- Sjonge: Liet 912:1,2,5,6
- Belidenis fan it Kristlijk leauwen (wy steane op) - Sjonge: Liet 314:3
- Gebeden: Tankbeaen – foarbeaen – stil gebed – mienskiplik ‘Us Heit’ - Kollekte
- Sjonge: Liet 969 (wy stean op)
De Seine fan God, mei it sjongen ‘Amen’

Digitale collecte
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie
De verdeling van de digitale collecte is:
2/3 voor de Diaconie: diaconaal fonds acute hulp en plotselinge noodsituaties.
1/3 voor de Kerk College van Kerkrentmeesters
Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven in uw omschrijving.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Benno en Hilda Heuven Bommegearde 134
Omzien naar

Mevrouw Procee, De Kampen 28 is geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen.
Mevr. T. Kamstra - Schat, Vlaslaan 61 is deze week begonnen met revalidatie in de Marrewijk bij
Nije Smellinghe te Drachten.Compagnonsplein 1
We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Voorjaars gemeenteavond woensdag 11 mei uitnodiging – aanvang: 19.45 uur
Een vervolg op onze vorige bijeenkomst o.a. met antwoorden op toen gestelde vragen, maar ook een verder
onderzoeken hoe we gemeente willen zijn, welke wensen u heeft, welke acties wenselijk/nodig zijn en ook welke
(financiële) consequenties dat heeft.
Verder kijken dan morgen
19.45 uur Koffie en thee bij binnenkomst
Welkom
Verder kijken dan morgen: Als ik het voor het zeggen zou hebben……
Pauze
Verder kijken dan morgen.
Rondvraag
Sluiting
Van harte welkom!
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De eerstvolgende ViaVia komt uit op 24 mei. De uiterste datum dat we kopij kunnen ontvangen voor dit nummer
is maandag 9 mei. Bij voorkeur digitaal op mailadres kerkblad@viapacis.nl. Deze editie loopt van 26 mei
(Hemelvaart) tot en met 7 augustus.
Bij voorbaat hartelijk dank, de redactie

Kun je nog zingen, zing dan mee…. vrijdag 13 mei - 19.30 uur-20.30 uur
Zin in zingen? Liederen uit het Nieuwe Liedboek bv. Dat kan op a.s. vrijdag in de St. Martenskerk en op de
onderstaande vrijdagavonden.
Van 19.30-20.30 uur. …. 27 mei- 10 en 24 juni – 8 juli
Loop gezellig binnen of laat even aan Willem Zijlstra weten of je komt.
giommusic@zonnet.nl of tel 0512-383223

Open Kerk
Steek zondagavond een kaarsje aan, hoor de muziek, proef de stilte, zie het licht.
De St. Martens-dorpskerk is iedere zondagavond open van 19.00-20.00 uur. Een plek om even op adem te komen.
Van harte welkom.

Samen vieren met de Music of your life -oproepPraktisch lukt
het niet altijd, maar het liefst zou ik iedere viering samen met jou en met u willen voorbereiden. Zo leer je van elkaar
en open je elkaar ook voor andere mogelijkheden van vieren. Want zo’n preek, moet dat nu altijd? En hoe
verrassend kan het zijn om eens een lied te zingen, of te beluisteren waardoor iemand geraakt is en waar iemand
een verhaal bij heeft. -THE MUSIC OF YOUR LIFE - Dus laat maar eens van je, van u horen en deel een lied, een
muziekstuk, die we tijdens de viering met elkaar kunnen delen , kunnen zingen of beluisteren.
Opgeven kan bij abelbert@planet.nl
Musical
Eerder hebben wij aangegeven dat de uitvoering van de musical zou plaatsvinden in het weekend van 7, 8 en 9
oktober. Maar dit wordt door de kermis in datzelfde weekend even een weekje later, in het weekend van 14, 15 en
16 oktober. Noteert u deze data alvast? Met de rollenverdeling zijn we druk bezig, er staan nog een paar open. We
zullen in ieder geval binnenkort beginnen met oefenen. Er is ook een rol toegekend aan Melissa Dales, geestelijk
verzorger bij Talant. Daarom gaan we bij hen in het Trefpunt ook de musical opvoeren specifiek voor bewoners,
medewerkers en verwanten. De datum hiervoor moet nog worden afgestemd en zal daarom later bekend worden.
Er is overleg geweest met de decorbouwers en zij gaan begin mei hiermee aan de slag. Inmiddels is er een basgitarist
gevonden waarmee het combo compleet is en ook heeft een trompettist zich beschikbaar gesteld. Het koor is al
enige tijd leuk bezig, voert de boventoon hier en zingt het hoogste lied! Meer informatie is te verkrijgen bij een van
de werkgroepleden of op te vragen op dorpenkerkmusical@viapacis.nl of musical@viapacis.nl. Ook wordt de
website regelmatig geüpdatet, kijk hiervoor op Musical dorp&kerk - Viapacis.
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Laat je raken. – oproep Dat is het thema van het kunstweekend van 2 en 3 juli. De voorbereidingen zijn in volle gang en ook wij vieren
het mee. Laat je raken? Hoe kwetsbaar kun je en durven we te zijn?
Het kan zomaar gebeuren: een wandeling in het bos, de stilte, een vogel, een zonnestraal, een ontmoeting met
een ander of met een schilderij, een foto, een gedicht.
Of een lied van vroeger. Klassiek, modernEen gedicht, een verhaal, een filmfragment … teveel misschien wel, waardoor we geraakt kunnen worden.
Positief of negatief, waar je blij van wordt, maar misschien ook verdrietig, kwaad en opstandig. Voor de viering
van 3 juli zoek ik naar “ raakmomenten”
Wilt u, wil jij mij helpen om de viering inhoud te geven, te vullen met “raakmomenten”
Ik hoor het graag: mail abelbert@planet.nl - 06 18228894
Lekker Oud 75+ alleenstaand
Nu we niet meer in ’t Snackbearske terecht kunnen hebben we een andere locatie gevonden voor gezamenlijk eten
en wel in het dorpshuis De Buorskip.
Voor de zomer zijn we welkom op de vrijdagen 13 mei en 10 juni.
Begintijd 12:00 uur voor een twee gangen warme lunch en een drankje. Eigen bijdrage is €9
Als u wilt komen dan moet u voor 8 mei zich aanmelden bij H. Modderman, T 0512-382101

Wist u dat de evangelische boekwinkel van de Houtlaan in Drachten naar de Oosterstraat 12 is verhuisd? En het heet
nu Tov.
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