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WEEKBULLETIN 
 
 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 30 maart 2014. 

 

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten. 
 
In de morgendienst: ds. R. Hoekstra, Dordrecht, organist H. van der Veer 
In de middagdienst: ds. R. Hoekstra, Dordrecht, organist B. Bosch 
Collectes: kerk, 2e bouwfonds 
Kindernevendienst: jongste groep 
Liederen voor de dienst: E.B. 47: 1 en 4     middag: E.B. 47: 2 en 3 

 
● Kopij datum de Sprank is dinsdag 1 april a.s. U kunt uw informatie aanleveren 
via: desprank@live.nl Dit is de laatste Sprank voor de zomervakantie. 
 
●  “Broeksterwâld Meets Nica” 
Afgelopen woensdag was de informatieavond van de diaconale jongerenactie van de gezamenlijke 

kerken uit ons dorp.  

De werkgroep had een mooie presentatie over het werk wat zij gaan verrichten in Nicaragua. 
Het is mooi te zien dat deze plaatselijke groep mensen de christelijke naastenliefde op deze manier 
handen en voeten wil geven. 
De opkomst van onze jeugd was teleurstellend. Volgens ons was de berichtgeving richting de jeugd 
voldoende. 
Maar niet getreurd: Heb je het gemist en wil je toch nog de presentatie bekijken? 

Kijk op de facebookpagina: BroeksterwaldMeetsNica en deel dit. 
We vragen ouders om hun jeugd aanstaande maandag, 31 maart, te motiveren om zich 18.00 uur 
bij de kerk te verzamelen voor de flessenactie. 
Laat zien dat je betrokken bent met je medemens door op deze manier voor een stukje financiële 
steun te zorgen.  
De jeugdouderlingen 
 

● Jaarrekening 2013 kerk. Bent u op de gemeente avond niet in de gelegenheid geweest om de 

jaarcijfers van de kerk te bestuderen, dan liggen ze nog tot 6 april as. ter inzage bij de 
penningmeester, Gerrie Visser. Wilt u de cijfers inzien, dan kan dat.  
Graag wel van te voren nog even bellen (425805). 
 
● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar: fam. Annema-van der Woude, Tienewei 

4. Ook ging een boeket bloemen naar zr. Postuma-Pranger, Haadwei 14, fam. Haisma-Jilderda, Nij 
Tjaarda nr. 8 en naar br. D. Koonstra, Kavelwei 13. 
 
Diensten op zondag 6 april a.s. 
In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, organist J. Klimstra 
In de middagdienst: ds. G. Timmer, Damwâld, organist B. Bosch 
Collectes: KIA-Burkina Fasa, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst 
Liederen voor de dienst: E.B. 109: 1, 2 en 4     middag: E.B. 111: 1, 2 en 3 
 

● Berichten weekbulletin 6 april a.s. inleveren voor donderdag 4 april 21.00 uur op Skutterswei 
8, tel. 424334 of via de mail: e.rozema.visser@gmail.com 
 
 

Geachte gemeente, 
  
Pastoralia: In het MCL te Leeuwarden verblijft nog br. Cor Feddema. Het gaat de goede kant met 
hem op. Moge de Here God hem geven dat de thuiskomst niet zo lang meer op zich laat wachten! 
Vervolgens wil ik uw voorbede vragen voor de familie W. Bouma-Hilverda (Hoofdweg 26). Br. 
Bouma is in de afgelopen herfst ernstig ziek geworden. Op dit moment gaat het redelijk. Moge 

onze hemelse Vader hem en zijn gezin nabij zijn en de middelen die worden aangewend, zegenen! 
Tenslotte wil ik diegenen die wachten op de uitslagen van onderzoeken, ook van harte sterkte 
wensen! 
  
 

Hartelijke groet: M.J. Koppe.  
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N.B. : Nieuw cursusjaar van de Bouwstenen Bijbelschool:  in september start het tweede 
cursusjaar !! 
  

Op woensdag 24 september en donderdag 25 september gaat de Bouwstenen Bijbelschool haar 
tweede en laatste jaar in. 
De afgelopen week waren er de laatste avonden. Wel, als we zo de eerste reacties peilen, dan zijn 
deze zeer positief. Bijna de hele groep van 65 cursisten zal, op een enkeling na, in september 
verdergaan. 
Nu zullen er zijn die zich afvragen: zou ik ook nog mee kunnen doen? Want ik hoor zulke 

enthousiaste verhalen! Het antwoord is: Ja! 
Ik heb het nagetrokken bij het landelijk bureau en gevraagd of er vaker mensen instromen en 
meedoen die het eerste jaar niet meededen. Het antwoord was positief. Men kan gewoon meedoen 
met het tweede jaar, ook al heeft men het eerste jaar gemist. 
  

Dit tweede jaar gaan we ons meer richten op de vraag: wat doe ik er mee in mijn eigen gemeente, 
naar mijn kennissen enz. . Ja, wie zijn eigenlijk mijn medemensen? Hoe bereik ik ze? 

En wat zijn eigenlijk de gaven die God aan mij gegeven heeft? 
  
De avonden zijn weer op woensdag en donderdag. We beginnen om 19.30 uur met koffie en 
starten om 19.45 uur. 
De kosten zijn € 40, - voor de cursusmap en € 2, - per avond p.p. voor de koffie, licht en 
verwarming. 
De kosten voor de cursus map moeten van te voren betaald worden. De kosten voor de koffie 

kunnen of iedere avond apart betaald worden, of ook van te voren. 
Er zijn 16 lessen. Dus 16x2 = € 32 euro.  In totaal wordt het dan 72, - euro (als je er voor kiest 
alles in een keer te betalen). 
Het geld moet voor 1 mei binnen zijn op het banknummer van de geref. kerk van Broeksterwoude: 
NL35RABO0343315114 
Mocht je later dit bericht lezen en toch graag meedoen, bel me dan even 

(tel. M.J. Koppe  0511 –422620), dan is het altijd op te lossen. 
  
Tenslotte nog een vraag: zoudt u voor deze bijbelcursus willen bidden, dat er nog meer cursisten 
aan toegevoegd mogen worden?  De kennis over Bijbel en geloof is namelijk bij velen zo klein en 
ondiep geworden!  Een opfriscursus als bovengenoemde is een eerste vereiste voor een goed 
functionerende en levende gemeente! 
Misschien vraagt u zich af wie de cursus in september zal verzorgen, aangezien ik per 1 oktober 

met pensioen hoop te gaan. Wel, deze cursus maak ik af en hoop hem samen met Sieb van der 
Ploeg, onze mededorpsgenoot en medebroeder van de Petrusgemeente, te verzorgen. 
  
Een hartelijke groet: M.J. Koppe. 
  
  
 


