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WEEKBULLETIN 
 

 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 25 augustus 2013. 

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten. 

 

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, bevestiging br. Annema, organist H. van der Veer 

In de middagdienst: ds. De Graaf, de Westereen, organist Van der Weide 

Collectes: kerk, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: beide groepen. 

Liederen voor de dienst: E.B. 277: 1 t/m 3           middag: E.B. 277: 3 t/m 5. 

 

● Het kerkboeket gaat naar: fam. Woudstra-van der Veer, Burg. Nautawei 5. 

 

● Diensten op zondag 1 september: 

In de morgendienst: ds. D.C. Hellinga, Urk, organist Tj. Reitsma 

In de middagdienst: ds. D.C. Hellinga, Urk, organist Tj. Reitsma 

Collectes: missionair werk, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: jongste groep. 

Liederen voor de dienst: E.B. 282: 1 en 2         middag: E.B. 283: 1 t/m 3. 

 

● Berichten weekbulletin 1 september a.s. inleveren voor donderdag 29 augustus 

21.00 uur op Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: e.rozema.visser@gmail.com 

 

 

Geachte gemeente, 

  

Allereerst heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin br. Anne Tjeerd Annema  

(Kavelweg 33) als ouderling bevestigd zal worden. Moge de Heer ons met elkaar een hele 

gezegende dienst schenken! 

  

Pastoralia: In de afgelopen zomer is zr.T. de Jong–de Jong (Ds. Dijkstraweg 10) opnieuw 

in het ziekenhuis terecht gekomen voor een zware operatie. Het is nu gelukkig allemaal 

achter de rug, maar ze is zwaar ziek geweest. Momenteel verblijft ze in de Waadwente 

(De Aak, K6) in Dokkum, waar ze goed aan het herstellen is! 

Ook met zr. F. Bloem–Woudstra ( J. Tabesstraat 42) gaat het gelukkig weer de goede 

kant op. Ze heeft de bestralingen achter de rug. Wij wensen beiden een verder 

voorspoedig herstel toe onder de zegen van onze hemelse Vader! 

  

Geboortes: Ze zijn al genoemd en in de voorbeden meegenomen, maar voor de goede 

orde vermeld ik ze hier nog even: Op 4 augustus werd geboren Wende Tineke, dochtertje 

van Sietse en Joke Haisma ( Voorweg 104, Damwoude) en op 3 augustus: Gerben, zoon 

van Jouke en Jeltje van der Veen (Ateweg 4). Gelukkig is alles goed! Wij willen de ouders 

van harte gelukwensen met de geboorte van dit nieuwe leven en bidden dat deze kleine 

kinderen mogen opgroeien binnen de grenzen van Gods gekomen Koninkrijk! 

  

Huwelijksjubileum: Van Anne en Vera Woudstra ( Burg. Nautaweg 5 ) kregen we een 

kaartje waarin ze ons vertelden dat ze afgelopen 22 juli 25 jaar getrouwd waren.       

Anne en Vera, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! Wij willen de Here God danken 

dat Hij jullie en de kinderen in al die jaren gespaard en kracht en gezondheid gegeven 

heeft! Moge Hij jullie ook in de komende tijd nabij zijn en zegenen, is onze bede! 

  

Een hartelijke groet: M.J. Koppe. 
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