
                                                                                                                                                      

Voor meer informatie: www.pknbroeksterwoude.nl 

 

 

WEEKBULLETIN 
 

 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 11 mei 2014. 

 

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

 

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

In de middagdienst: ds. L. Kramer, de Westereen, organist Tj. Reitsma 

Collectes: kerk, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: jongste groep 

Liederen voor de dienst: E.B. 131: 1 t/m 6 middag: E.B. 134: 1 t/m 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanselbericht. 

 

 

 

 

 

 

 

●Vanmiddag is er een aangepaste gezinsdienst om 14.00 uur in de Geref. Kerk van 

Damwâld. Voorganger zal dan zijn ds. S. Boukes. Thema is: “Moederdag”. (dus zeer 

geschikt voor moeders) De dienst is ook heel geschikt voor jonge kinderen. 

Iedereen is welkom. 

 

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert woensdagavond 14 mei a.s. om 19.45 

uur. 

 

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar zr. G. Huizenga-de Jager,    

Ds. Feitsmawei 4. 

 

● Berichten weekbulletin 18 mei a.s. inleveren voor donderdag 15  mei 21.00 uur op 

Skutterswei 8, tel. 424334 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl  

 

Diensten op zondag 18 mei a.s. 

In de morgendienst: ds. D.C. Hellinga, Urk, organist Van der Weide 

In de middagdienst: ds. D.C. Hellinga, Urk, organist Van der Weide 

Collectes: eigen jeugd, 2e bouwfonds 

Kindernevendienst: beide groepen 

Liederen voor de dienst: E.B. 136: 1 en 2    middag: E.B. 136: 3 en 4 

 

Geachte gemeente, 

  

Allereerst heet ik u van harte welkom in deze morgendienst waar we met elkaar getuige 

mogen zijn van de doop van Geanne Eva, dochtertje van Michel en Janny van Vugt–

Visser (Meekmastraat 25a). Moge de Heer ons met elkaar een hele gezegende dienst 

schenken! 

  

N.B.!!  Bouwstenen Bijbelschool: ik wil binnenkort weer de mappen voor het nieuwe 

seizoen bestellen en mijn vraag is: Heeft ieder al het verschuldigde geld overgemaakt? 

  

Hartelijke groet: M.J. Koppe. 

Kanselbericht. 

De kerkenraad is dankbaar en blij, de namen te kunnen meedelen van de nieuwe ambtsdragers in 

onze gemeente. Voor ouderling: zr. M. Bouma-de Graaf, Schwartzenbergloane 3, br. K. Jilderda, 

Haadwei 1, br. J. Klimstra, Hazzeloane 2 en br. K. Steegstra, P.Dantumastrjitte 5.  

Voor ouderling/scriba: zr. M. Bakker, Mûnewei 11.  

Voor diaken: zr. V. Woudstra-van der Veer, B. Nautawei 5. 

 

De bevestiging zal plaatsvinden op D.V. zondag 25 mei a.s. in de morgendienst.  

================================================== 

Binnen de kerkenraad zullen de volgende wijzigingen plaatsvinden: 

Aftredend: br. Jac. Bijlsma, br. S. Rosier, zr. E. Rozema-Visser en br. J. van der Veen, 

De ambten van de volgende leden zijn verlengd (tot nog nader te bepalen datum): 

zr. J. Bloem-van der Schaaf, zr. G. van der Zwaag-van der Schaaf en br. J. Berends.   

De kerkenraad is bijzonder dankbaar, dat alle acht wijken voorzien worden van een ouderling.                
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