
                                                                                                                                                      

Voor meer informatie: www.pknbroeksterwoude.nl 

 

 

WEEKBULLETIN 
 

 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 8 december 2013. 

 

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

 

In de morgendienst: ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden, organist Van der Weide 

In de middagdienst: ds. G. Bilker, Dokkum, organist Tj. Reitsma 

Collectes: pastoraat, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: oefenen kerst en tienerdienst 

Liederen voor de dienst: L.B. 123: 1 t/m 3    middag: L.B. 123: 3 t/m 5. 

 

● De vrouwenclub komt dinsdagavond 10 december a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar. 

Graag het november nummer van “In Gesprek” meenemen. 

 

● Decemberattenties.  

Vanaf deze zondag liggen de attenties gedurende de hele maand december achter in de 

kerk en kunnen ze meegenomen worden.  

U heeft de hele maand december de tijd om de attentie bij de desbetreffende persoon te 

brengen, op het moment dat het u het beste uitkomt. Wel willen wij benadrukken dat het 

niet de bedoeling is dat de attenties door de brievenbus worden gedaan of afgegeven 

worden door uw kinderen. Wij hopen dat u even de tijd neemt om de attentie persoonlijk 

af te geven. De ontvangers waarderen deze attentie namelijk uitermate! 

Wij vertrouwen er op dat de attenties meegenomen worden. Zo komt u misschien eens 

bij een gemeentelid waar u nog niet eerder geweest bent! 

Wij wensen u goede bezoeken toe! De diaconie.  

 

● Bijdrage kinderkerstfeest. 

Na 5 december 2013 zal de zending- en evangelisatiecommissie bij u langskomen voor 

uw financiële bijdrage aan het kinderkerstfeest.  

Alvast hartelijk bedankt, namens de zending- en evangelisatiecommissie. 

 

● De collecte voor de noodhulp op de Filipijnen heeft het mooie bedrag opgebracht van 

€ 1287,10. De diaconie heeft dit aangevuld tot € 1500,00. 

De diaconie bedankt u/jou hartelijk voor de gulle bijdrage. 

 

● Oefenen voor het kinderkerstfeest. 

Vanmorgen gaan we weer met de kinderen naar de Pipegael om ons daar voor te 

bereiden op het naderende kerstfeest. Ook volgende week en op 22 december is er 

kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. 

Op vrijdag 20 december houden we in de kerk om 19.00 uur de generale repetitie voor 

het kerstfeest. Op dinsdag 25 december gaan we met elkaar het kinderkerstfeest vieren 

om 19.00 uur in de kerk. 

  

● Kerstproject 2013: God geeft een nieuwe Koning 

Deze advent bereiden we ons tijdens de kindernevendienst met het bijbelboek Micha 

voor op het kerstfeest. 

Vandaag is het thema : Koning uit Betlehem 

Het volk van Juda en Israel is ontrouw geweest aan God en zijn geboden, als gevolg 

daarvan is Israël veroverd door Assyrië en Juda wordt bedreigd. 

We lezen in Micha 5:1-8; Micha kondigt aan dat de nieuwe koning uit Bethlehem zal 

komen, het stadje van de schaapskuddes en de herders. 

De nieuwe koning zal niet vechten maar helpen en verzorgen. Door elkaar te helpen 

bereik je vrede en geluk. 

 

● Uitleg symbolen in de kerk 

Als de kinderen in de kerk terugkomen wordt het symbool van deze week toegevoegd 

aan de projectverbeelding, welke voorin de kerk hangt. 
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Bovenaan ziet u een wereldbol met daaromheen hand-in-hand mensen uit de hele 

wereld.                                                                                                              

Vorige week werd er een cadeau onder de aardbol gehangen, God geeft vrede en geluk 
als een geschenk aan ons. Een cadeau als teken voor een geschenk. 

Het symbool van deze week zijn 2 handen:                                                                     

Vrede en geluk bereik je door elkaar te helpen. Vaak heb je handen nodig om elkaar te 
helpen. De twee handen houden elkaar vast, samen staan ze sterk. 

Voor de kinderen terug gaan naar hun plek zingen ze vandaag het lied “wij zijn op weg” 
(naar Bethlehem). 

Leiding kindernevendienst en zendings- en evangelisatiecommissie 
  
● Kerstmiddag 50+. 

Woensdagmiddag 18 december a.s. is er weer een kerstviering voor 50+  en voor 

iedereen die dit met ons, in de adventstijd, mee wil vieren. We beginnen om 16.00 uur 

met een kopje koffie of thee waarna een kerstliturgie volgt. Daarna hopen we met elkaar 

van een uitgebreide broodmaaltijd te genieten. Voor vervoer kan altijd worden gezorgd. 

Even bellen naar Ankje Fokkens (422869) of  Rie Jansen (424656) of op het allerlaatste 

moment naar de kerk (421338). De kerstviering is gratis; Bij de uitgang wordt een 

collecte gehouden voor de onkosten. Neem eens, als u alleen komt, de buurvrouw of 

buurman mee. Tot ziens op 18 december. 

 

                                                                    

● Het kerkboeket gaat naar: fam. M. Wijbenga-van der Veen, Kavelweg 18a. 

 

● Berichten weekbulletin 15 december a.s. inleveren voor donderdag 12 december 

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

 

● Diensten op zondag 15 december: 

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

In de middagdienst: ds. B. van der Boon, Surhuisterveen, organist B. Bosch 

Collectes: eigen zending & evangelisatie, 2e kerk 

Kindernevendienst: oefenen kerst  

Liederen voor de dienst: L.B. 125: 1 t/m 3    middag: L.B. 125: 3 t/m 5. 

 

Geachte gemeente, 

  

Pastoralia: Ik wil uw voorbede vragen voor br. B. van der Wal (Auke Jansstraat 13). Hij is 

ernstig ziek en lijdt veel pijn. Moge de Heer Zich over hem en zijn vrouw ontfermen en 

troost en kracht schenken! 

Ook anderen, die – nog – niet genoemd willen worden, maar wel voor onderzoek of 

behandelingen naar het ziekenhuis moeten, wensen we heel veel sterkte toe. Moge onze 

hemelse Vader Zich over een ieder ontfermen! 

  

Dinsdag 10 december: 18+ gespreksgroep in een van de bijzalen van de kerk. We 

beginnen weer om 20.00 uur. 

  

Hartelijke groet: M.J. Koppe. 
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