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WEEKBULLETIN 
 
 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 8 september 2013. 

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

 
In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, viering HA, organist H. van der Veer 
In de middagdienst: ds. B. van der Boon, Surhuisterveen, organist Tj. Reitsma 
Collectes: diaconie, 2e kerk 
Kindernevendienst: beide groepen. 
Liederen voor de dienst: E.B. 299: 1, 2 en 3         middag: E.B. 308: 1, 3 en 4. 
 

Kanselbericht: 
 

Met dankbaarheid en blijdschap deelt de kerkenraad u het volgende mee: 

Op D.V. 22 september a.s. in de morgendienst zal zuster Gezina Veenstra- Oosterhuis, 
 Roosterweg 2 te Brantgum, Openbare Belijdenis van haar geloof afleggen. 

 

 
● Het nieuw seizoen begint weer!!   
Zondag 15 september om 13.45 uur is de startdienst m.m.v. ds. Koppe en Gospelkoor  
“Oir Choice” uit Lauwersoog. Het thema van deze dienst is: “De veilige haven” 
De komende weken horen jullie meer van ons!! Henk de Vries en Griet van der Zwaag. 
 

●  Zondag 15 september is er geen kindernevendienst dit i.v.m.  de Jeugddienst s’middags. 
Leiding kindernevendienst 
 
● Het kerkboeket gaat naar: fam. Van der Veen-Soepboer, Atewei 4. 

 
● Diensten op zondag 15 september: 
In de morgendienst: ds. J.G. Arensman, Drachten, organist Van der Weide 
In de middagdienst: ds. M.J. Koppe, startzondag jeugdwerk, organist J. Klimstra 
Collectes: eigen jeugdwerk, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: geen. 
Liederen voor de dienst: E.B. 297: 1, 2 en 3         middag: E.B. 316: 1, 2 en 3. 

 
● Berichten weekbulletin 15 september a.s. inleveren voor donderdag 12 september 21.00 uur 
op Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: e.rozema.visser@gmail.com 
 
Geachte gemeente, 
  
Allereerst heet ik u namens de kerkenraad een hele gezegende viering toe van het Heilig 

Avondmaal. Moge de Heer ons in de weg van Brood en Wijn Zijn tegenwoordigheid schenken en 
daarmee Zijn liefde die alle grenzen altijd weer overstijgt! Ja, moge deze viering ook onze 
onderlinge band verstevigen en daarnaast ons aanmoedigen onze levens steeds meer te heiligen 
voor Hem! Pastoralia: geen nieuwe ontwikkelingen. 
  

Bouwstenen Bijbelschool: tot nu toe gaan de aanmeldingen nog steeds door. De teller staat nu op 

66 cursisten, waarvan er 23 op donderdag komen, en 43 op woensdag. Mochten er zijn die nog 
willen meedoen, dan kan dat tot aanstaande dinsdag, 10 september. Zijn er die willen verschuiven 
van de woensdag naar de donderdag, dan graag, maar je hoeft er niet hemel en aarde voor te 
bewegen. Er is genoeg plaats op de woensdag. We gaan de zaal gewoon anders inrichten (zoals op 
de gemeenteavonden.) Wat de kosten betreft, het volgende: de lessen worden gratis gegeven. 
Maar voor de cursusmap, koffie en verwarming/licht  vragen we 5, - euro per avond per lid. 16 
weken x 5 = 80, – per seizoen. Nu kan men per avond betalen, maar men kan er ook voor kiezen 

aan het begin 80, - euro over te maken op ons kerkbanknummer. De kerk schiet namelijk voor. Je 
mag ook tijdens de cursus tweemaal 40, - betalen. Voor echtparen ( er zijn tot nu toe 11 
echtparen) geldt: 5, - voor de ene en 2,50 voor de ander. Want men doet samen met eenzelfde 
cursusmap. In totaal wordt dit dan: 80, - + 40, - =120, - Tijdens de eerste avond: woensdag 25 
en donderdag 26 september vindt de inschrijving plaats – neem de tijd hiervoor vanaf 19.15 uur! – 
en krijgt ieder het rekeningnummer van onze kerk mee. Neem ook een pen mee voor 
aantekeningen! In de mappen zelf is er voldoende ruimte voor notities. Dit hoeven er niet veel te 

zijn, want aan het eind van de avond krijgt ieder een deel van het lesboek mee waar de hele les 
met achtergrondinformatie uitgereikt wordt. Mocht de 80, - euro te veel zijn, laat het me weten, 
we vinden er altijd een oplossing voor! 
  
Hartelijke groet: M.J. Koppe. 
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