
                                                                                                                                                      

Voor meer informatie: www.pknbroeksterwoude.nl 

 

 

WEEKBULLETIN 
 

 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 9 maart 2014. 

 

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

 

In de morgendienst: ds. G. Bilker, Dokkum, organist H. van der Veer 

In de middagdienst: ds. D. Schreurs, de Westereen, organist B. Bosch 

Collectes: Voorjaarszending Moldavië, 2e kerk 

Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst 

Liederen voor de dienst: L.B. 172: 1 t/m 4     middag: L.B. 173: 1, 2 en 5. 

 

● Collecte "Thuiszorg voor arme ouderen in Moldavië" 
Vandaag kunt u op de beamer lezen waar u gift naar toe gaat. 
Het thema is "Thuiszorg voor arme ouderen in Moldavië" 

Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.kerkinactie.nl 

Wij als zending- en evangelisatiecommissie bevelen deze collecte van harte bij u aan.  
 

● Gemeenteleden,   

Hierbij een mededeling van de diaconie, de komende 2 maanden worden de spaardoosjes 

weer opgehaald. Het is dit jaar de bedoeling om alle gemeenteleden langs te gaan, en 

een ieder wordt gevraagd mee te doen met het sparen voor een goed doel. 

De opbrengst gaat deze keer naar Compassion, het project wat wij gaan steunen is 

moeder en kind. Moeders die tijdens of na de geboorte komen te overlijden, en baby's 

die vaak in hun eerste levensjaar komen te overlijden. We hopen dat u als gemeente dit 

project wilt gaan steunen, door mee te doen aan het spaardoosje. De Diaconie. 

 

● De vrouwenclub komt dinsdagavond 11 maart a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar. Het 

onderwerp van de avond staat op pagina 8 en 9 van het maartnummer ‘In Gesprek’. 

  

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 11 maart a.s. om 19.45. 

  

● De laatste koffieochtend 50+ van dit seizoen is woensdagmorgen 19 maart a.s. om 

10.00 uur. Deze keer kunt u een verworven recht, te mogen stemmen, combineren met 

gezellig koffie drinken, een praatje en een spelletje, als gemeenteleden onder elkaar, 

voordat de lente helemaal doorzet. Hebt u vervoer nodig, dan is een telefoontje naar 

Ankje Fokkens (422869) of Rie Jansen (424656) voldoende. 

Op het allerlaatste moment zijn we bereikbaar in de kerk (421338) 

 

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar: fam. Visser-van der Zwaag, 

P. Durksstr. 3. Ook ging een attentie naar zr. R. Jansen-ter Haar, Schwartzenbergl. 6. 

 

● Berichten weekbulletin 16 maart a.s. inleveren voor donderdag 13 maart 21.00 uur 

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

 

Dienst op woensdag 12 maart a.s. bidstond voor gewas en arbeid. 

Voorganger: ds. M.J. Koppe.  

Organist: H. van der Veer 

Collecte: kerk 

Lied voor de dienst: L.B.: 173:1, 3 en 4 

 

 

Kanselbericht. 

Overleden op 4 maart jl. zr. Roelofke Dijkstra-Schaafsma, op de leeftijd van 86 jaar. 

De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 10 maart om 14.00 uur 

 in de Geref. Kerk. Condoleances vanaf 13.30 uur. 
 De gemeente wenst de familie Dijkstra veel sterkte toe! 

http://www.kerkinactie.nl/
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Diensten op zondag 16 maart a.s. 

In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, organist J. Klimstra 

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

Collectes: Werelddiaconaat Myanmar, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: jongste groep 

Liederen voor de dienst: E.B. 6: 1, 2 en 3     middag: E.B. 7B: 1, 3 en 5. 

 

Geachte gemeente, 

  

Pastoralia: In de afgelopen week is in het MCL te Leeuwarden br. Klaas Annema van de 

Teneweg geopereerd aan een tumor bij het strottenhoofd. De operatie is gelukkig goed 

geslaagd. In de komende weken zal men Klaas helpen om op een nieuwe manier te leren 

spreken. Wij willen onze hemelse Vader dankzeggen voor de geslaagde ingreep en 

wensen br. Annema heel veel sterkte en geloofsvertrouwen toe voor een nieuwe weg 

naar de toekomst! 

In het zelfde ziekenhuis verblijft nog steeds br. Cor Feddema. Cor heeft in de afgelopen 

weken tweemaal een zware operatie ondergaan. Het gaat gelukkig de goede kant weer 

op, maar er is nog een hele weg te gaan. Moge de Here God hem nabij zijn en hem de 

rust en de genezing schenken die hij zo hard nodig heeft! 

Uit het MCL mocht afgelopen donderdag thuiskomen na een zware hartoperatie  br. Henk 

Dijkstra van de P. Durkstraat. Wij willen de Heer heel diep bedanken voor Zijn sparende 

en zegende hand over Henk zijn leven in de afgelopen maanden! Ook br. Henk onze 

hartelijke gelukwensen en een voorspoedig herstel toegebeden! 

 

Overleden: afgelopen dinsdag, 4 maart, is overleden op de leeftijd van 86 jaar 

zr. Roelofke Dijkstra–Schaafsma (Brugchelencamp 1, k204)  De afscheidsdienst is a.s. 

maandag om 14.00 uur in onze Geref. kerk. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot 

condoleren. Zoals u weet is de fam. J. Dijkstra een paar jaar geleden uit de Valom 

verhuisd naar Brugchelencamp. Dit was een zware weg voor hen beiden. Ongeveer een 

jaar geleden moest vader Dijkstra overgeplaatst worden naar Bennemastate (k 167J) 

waar hij nog steeds verblijft. Deze scheiding van haar geliefde man heeft moeder Dijkstra 

eigenlijk nooit kunnen verwerken. Eenzaamheid en verdriet waren bijna haar dagelijkse 

metgezellen. De laatste tijd verlangde ze om heen te gaan. De Here heeft haar nood 

gezien en haar thuisgehaald! Naast de dankbaarheid om de vele zegeningen die vader en 

moeder Dijkstra ontvangen mochten, is er ook het verdriet om dit heengaan. 

Wij willen de kinderen en kleinkinderen en aangetrouwden onze hartelijke deelneming 

betuigen en hen sterkte wensen voor de komende tijd! 

In de volgende Sprank komt het in memoriam. 

  

Maandag 10 maart houden we de achtste en laatste avond met de gespreksgroep rond 

de 18+ . Tijd: 20.00 uur. 

  

Dinsdag 11 maart: Gebedskring bij de familie Rozema op de gebruikelijke plaats en tijd. 

  

N.B. a.s. woensdag houden we weer de jaarlijkse Biddag voor Gewas en Arbeid. 

De dienst begint om 19.30 uur. Zoudt u dit niet willen vergeten?? ! 

Na afloop hebben we dan Gemeente-avond. 

  

De Bouwstenen Bijbelschool: deze wordt in verband met Biddag een week uitgesteld naar 

de 19e en 20e maart. Dit zal dan ook de laatste keer zijn in dit seizoen. 

  

Hartelijke groet: M.J. Koppe. 

 


