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Komende diensten – vieringen
Stiltemeditatie Torenkerk
Woensdag 22 januari
19.00-19.30u
Iedere zaterdag Open Kerk
Westernieland 17.00 – 17.30u
Eenrum 17.00 – 18.00 uur
Zondag 26 januari
Centrumkerk 9.30u
ds. Harmen Jansen
Torenkerk 10.45u
ds. Harmen Jansen
Winkheem Avondmaal
ds. Harmen Jansen

Voor vervoer naar de diensten
fam. Koenes: 0595 435530
fam. Mulder: 0595 441429
Aanleveren kopij Kerkgroet
Donderdags voor 12.00u bij
Els Prins: kerkgroet@pgwh.nl
tel: 06-57834051
Centraal Aanspreek Punt
Els Prins-Duisterwinkel
info@pgwh.nl / 06-57834051
Hoofdstraat W36
9951 AC Winsum

Via beeld/geluid ook in de Torenkerk de dienst met afscheid ds. Frénay
Ds. Ignace Frénay gaat zondag 19 januari de laatste keer voor als predikant van
de PGWH. De dienst wordt gehouden in de Centrumkerk. Vanwege te verwachten belangstelling is de dienst via beeld en geluid ook te volgen in de Torenkerk.
Via www.kerkomroep.nl is de dienst thuis mee te luisteren en na te luisteren.
Bij de dienst waarin ds. Ignace Frénay afscheid neemt als predikant
Kleur van de zondag Rood: Rood is de kleur van de Geest die gewoon doorgaat,
en steeds weer andere wegen vindt om mensen samen te roepen.
Bij de dienst in de Centrumkerk/Torenkerk ‘Bidden en vechten’
We horen over het gevecht van Jakob aan de Jabbok, Genesis 32: 22-31. En we
lezen Matteus 11: 25-30 waar Jezus zegt dat zijn boodschap er niet is voor de
wijzen en verstandigen, maar voor eenvoudige mensen: bij Hem vinden zij rust.
Ondanks het afscheid wordt het een feestelijke en muzikale dienst!
Er is een gedrukte liturgie. Ik hoop u zondag te zien, ds. Ignace Frénay
Na afloop van de dienst er koffie, thee en limonade met een lekkere traktatie.
Kindernevendienst ‘Voorproefje’ (Johannes 1:29-2:11)
De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de
Messias is. Zij zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan
krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana.
Inzameling van de gaven
De eerste collecte is voor de PKN/Missionair, de tweede collecte is voor de kerk.
Toelichting op de eerste collecte: ‘Een goed verhaal’
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel vertelt. De Bijbel is
voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek
dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bv. als het gaat om de zorg voor de
ander, onze naaste of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen uit
deze te vertalen naar ons eigen leven en te delen met de mensen om ons heen.
De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt
initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen, die mensen binnen en buiten de
kerk uitnodigen om de Bijbel te openen en te lezen. Met uw gift aan de collecte
steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen!
Meeleven met elkaar
Allen die het moeilijk hebben, de nabijheid van God en mensen toegewenst.
De bloemen zijn met een hartelijke groet gegaan naar
mevr. Dijkstra –Kadijk, Westernieland, ze heeft een heupoperatie ondergaan
mevr. Boorsma-Jongen, Winsum, voor haar 80e verjaardag
Bedankt: “Hartelijk dank voor de bloemen die ik bij mijn verjaardag mocht
ontvangen”, Duurt de Vries, Winsum
Afscheid’feest’ en receptie ds. Ignace Frénay zondagmiddag 19 januari
14.00-15.30 ’feest’: voor en door gemeenteleden met creatieve verrassingen.
16.00-17.00 receptie: gelegenheid ds. Ignace en partner Tonnis hand te drukken.
Een persoonlijke herinnering of gelukwens wordt zeer op prijs gesteld. U kunt
deze op 19 januari meenemen of sturen naar Ignace Frénay,
Schouwerzijlsterweg 6, 9961TA Mensingeweer ds.ifrenay@gmail.com
Ds. Frénay hoeft geen cadeaus, bloemen enz. Maar als PGWH willen we toch
voor een verrassingscadeau(tje) zorgen. Wilt u meedoen, dan kunt u nog
steeds een bijdrage storten op:
NL22 RABO 0373 7328 99 t.n.v. PGWH o.v.v. ‘afscheid ds. Frénay’

‘Mannen bie pad’: interview door Alje van Bolhuis met ds. Ignace Frénay (zie ook www.pgwh.nl)
Het gefilmde interview ‘Dominee Frénay is er een uit duizenden’ staat op Grandioos Groningen.nl. Op de startpagina van
www.pgwh.nl, staat ook een link naar het gesprek. Een prachtige weergave van ‘onze dominee’ door Alje van Bolhuis.
Kerkbalans actieperiode van 18 januari t/m 30 januari ‘Geef om je Kerk’
Vrijwilligers van de PGWH doen binnenkort de envelop ‘Actie Kerkbalans’ bij u in de bus, met een
toezeggingsformulier, waarop u uw financiële bijdrage aan de PGWH voor 2020 in kunt vullen. In de
envelop zit ook een flyer waarin o.m. informatie staat over ‘Periodiek geven’, het vastleggen van uw gift,
zonder tussenkomst van de notaris, voor minimaal 5 jaar, volledig aftrekbaar voor de belasting!
Van 27 t/m 30 januari worden de enveloppen met het toezeggingsformulier weer opgehaald.
Maandag 20 januari 19.30u Centrumkerk: Brainstormavond liturgieproject De Zevensprong, Veertigdagentijd 2020
De bijeenkomst die op 6 januari stond gepland, is vervallen en verplaatst naar maandag 20 januari. De komende
Veertigdagen wordt in de kerkdiensten een eigen liturgieproject gevolgd. De verhalen van de uittocht en woestijnreis uit
de Tora zijn uitgangspunt. Het project heet de Zevensprong, volgens de zeven hoofdmomenten van deze verhalen,
precies evenveel als de veertigdagentijd aan zondagen, Pasen meegeteld. Om de kinderen mee te nemen op deze Weg
leggen we ook verbindingen met episodes uit The Lion King. Meedenkers, ieder met eigen talent(en), worden uitgenodigd maandagavond 20 januari aan te schuiven, Centrumkerk 19.30u. Meer informatie staat in de ActiviteitenGids
‘Aan Etenstoavel’ vrijdagavond 24 januari 18.00u Ontmoetingszaal Centrumkerk
Samen eten is niet voor iedereen even vanzelf sprekend, als familie niet om de hoek woont en vrienden ook een druk
leven hebben. De ‘Etenstoavel’ staat vrijdagavond 24 januari weer klaar. Kosten €5,00. Vegetarisch? Vervoer nodig?
Graag aangeven bij opgave. Opgave uiterlijk 20 januari bij Jeannet Visscher: 0611252619/ aanetenstoavel@gmail.com
Trio MagWel met streektaalmuziek in Kerk Den Andel, zondag 2 februari 15.30u
Met een combinatie van gitaar, contrabas, mondharmonica en zang brengt het Groningstalige trio
Magwel liedjes die veelal bestaan uit melodieuze verhalen. Deze gaan onder andere over vroeger,
verloren liefdes, het leven op het platte-land, maar ook over actuele thema’s. En ook odes aan Ede
Staal. Met uitersten van gevoelige, melancholische liedjes tot luchtige, meer up-tempo nummers
met een humoristisch randje. Trio Magwel bestaat uit Henk Aikema, zang en gitaar, Annemarie Aikema, zang en
mondharmonica en Henk de Vries op contrabas. Entree €10.--. Kerk in het Dorp Den Andel
Stamppottenbuffet in de Centrumkerk vrijdagavond 7 februari 18.00u
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Winsum- Halfambt nodigt u van harte uit voor dit stamppottenbuffet.
Voor, tijdens en na het eten is er een quiz houden met vragen over allerlei onderwerpen. Laat u verrassen! Aanschuiven
bij het stamppottenbuffet? Dan graag aanmelden via: penningmeesterdiaconie@pgwh.nl of tel: 06-12520357
Opgave uiterlijk zondag 2 februari. Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, welke bij aankomst in de
melkbus gedeponeerd worden. Als u vervoer nodig heeft dit graag melden bij opgave. Ook mensen die geen lid zijn van
de Protestantse Gemeente Winsum- Halfambt zijn van harte welkom! De Diaconie Winsum- Halfambt
Een weekend naar het klooster in Egmond september 2020
Klaaske Terpstra en Riet Michel organiseren op verzoek een weekend naar het mannenklooster in Egmond. Mannen én
vrouwen zijn hier welkom. Klaaske en Riet hebben voor 10 personen gereserveerd voor het weekend van 25 t/m 27
september 2020. De kosten zijn € 55,- p.p. per nacht. Je kunt contact opnemen met Klaaske (klaasketerpstra@live.nl) of
met Riet (rika.michel@home.nl) voor informatie of als je mee wilt.
Nieuwe App voor de PGWH (zie Klankbord voor meer informatie)
Het afgelopen jaar stopte de App die velen gebruikten. Handig om even snel op te zoeken hoe laat de kerkdienst begint
of voor het lezen van de Kerkgroet. Nu is er een nieuwe App die we als PGWH gebruiken. Zie Klankbord voor meer
informatie. De App ook gebruiken? Stuur een berichtje naar info@pgwh.nl

Agenda (Informatie en opgave activiteiten bij het Centraal Aanspreek Punt, Els Prins, info@pgwh.nl / 06 57834051)
20 januari - - Brainstormavond, 19.30u Centrumkerk liturgieproject De Zevensprong, Veertigdagentijd 2020
24 januari - - Etenstoavel 18.00u, opgave voor 21 januari bij Jeannet Visscher: 06 11252619/ aanetenstoavel@gmail.com
27 – 30 januari - - Toezeggingsformulieren Actie Kerkbalans worden opgehaald
2 februari - - Trio MagWel met streektaalmuziek in Kerk Den Andel, zondag 2 februari 15.30u
7 februari - - Stamppottenbuffet 18.00u, opgave uiterlijk 2 februari bij penningmeesterdiaconie@pgwh.nl / 06-12520357

