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WEEKBULLETIN 
 

 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 12 oktober 2014. 

 

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

 

In de morgendienst: de heer Koerts, Drachten, organist H. van der Veer 

In de middagdienst: mevrouw Van de Galiën, Rinsumageest, organist B. Bosch 

Collectes: 1e werelddiaconaat, 2e  bouwfonds.  

Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst 

Liederen voor de dienst: L.B. 39: 1 t/m 5.  „s middags: L.B. 39: 5 t/m 9. 

 

  

 

 

 

 

 

● Collecte afkondiging. Vandaag is de collecte bestemd voor het werelddiaconale werk van Kerk in 

Actie. In het noordwesten van Nepal kunnen mensen niet het hele jaar rondkomen van de opbrengsten 

van het land. Veel mannen gaan werken in India. Vaak komen ze ziek terug, ze zijn besmet met 

hiv/aids. Dankzij het werk van United Mission to Nepal, partnerorganisatie van Kerk in Actie. 

De diaconie. 

 

● Vanmiddag om 14.00 uur is er een bijzondere gezinsdienst in de Chr. Geref. Kerk te Broeksterwâld. 

Voorganger is ds. A.C. v.d. Wekken uit Leusden. Het thema is ”in de put”  De muziekgroep “Gryn” 

werkt mee in deze dienst. Iedereen is van harte welkom. 

 

● De vrouwenclub komt dinsdagavond 14 oktober a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar. We bespreken 

onderwerp 2 uit “In Gesprek “ 1. 

 

● Vieren en verbinden. In de hal van onze kerk hangt een hart. Deze hoort bij het thema van dit jaar 

Vieren en verbinden. Vanaf de startzondag zijn de vakjes door verschillende groepen van onze kerk 

gevuld. Wij nodigen jullie uit om het houten hart te vullen. Dit kun je doen door aan te geven 

“ Wat doet jouw groep met hart en ziel?”. We hebben als kerkenraad een schema  

gemaakt zodat je weet wanneer er iets van jouw club, commissie of vergadering           

wordt verwacht.  Maak er iets moois van en succes bij het vullen, De Kerkenraad. 

Oktober           Kerkenraad   

November        Vrouwenvereniging 

December        Zending en Evangelisatiecom. 

Januari            Kindernevendienst 

Februari          Diaconie 

Maart                Kerkrentmeesters 

April                  Clubs 

Mei                    Catechese 

Juni                   Organisten 

 

● 19 oktober is er in de middagdienst een jeugddienst gepland. In verband met deze dienst is er „s 

ochtends geen kindernevendienst. Alle kinderen zijn van harte welkom bij de jeugddienst.  

De kindernevendienst-leiding. 

 

● Jeugddienst Thema: “Lopen op het water”   

19 oktober om 13.45             

De eerste jeugddienst van dit seizoen wordt gehouden op  

19 oktober met als thema: “Lopen op het water”. 

Als afsluiting van het tienerdienst seizoen 2013/2014  

zijn we met Jacob Bijlsma gaan varen met de praam. 

Ook hier kwam dit thema aan de orde en nu gaan we met 

de tieners er deze zondag iets dieper in op: ` 

“Wil je Jezus volgen?  

Dan zal je uit de boot moeten stappen.”! 

I.v.m. deze jeugddienst is er ‟s morgens 

geen kindernevendienst. Kinderoppas is aanwezig. 

Kanselbericht. 

Ingekomen van de Geref. Kerk te Damwoude: Ylse C. Wagenaar-Brouwer, 

 Pieter Dantumastrjitte 15. Van harte welkom in onze gemeente! 

Ook haar man, Martijn Wagenaar, willen we welkom heten. 
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● U heeft weer de mogelijkheid om een dagboekje en/of scheurkalender te bestellen voor 2015. 
Net zoals voorgaande jaren kunt u kiezen uit de volgende dagboekjes/scheurkalender: 
*Een dagboekje van "Kruimkes van 's Heeren tafel" 
*Een dagboekje van "Dag in Dag uit". 

*Een scheurkalender van "Dag in Dag uit". 
In de hal van de kerk ligt vanaf zondag 12 oktober t/m zondag 26 oktober een bestellijst inclusief de prijzen. 
Daarop kunt u uw adres en bestelling aangeven. 
Binnen een aantal weken wordt dan het exemplaar van uw keuze bij u thuis bezorgd, u kunt betalen bij bezorging. 
De Zending en Evangelisatie Commissie. 
 
● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar br. C. Feddema, Broekpôlen 4. 

 
● Berichten weekbulletin 19 oktober a.s. inleveren voor donderdag 16 oktober 21.00 uur op Skutterswei 8, tel. 
424334 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl  
 
● Geachte gemeenteleden,  
Nu dominee Koppe niet meer het weekbulletin zal vullen met de wetenswaardigheden van onze gemeente hebben 

we afgelopen maandag tijdens de kerkenraadsvergadering afgesproken dat we gaan proberen dit als kerkenraad 

te doen. Het zal voor ons even wennen zijn om de juiste manier te vinden. Wij hopen ook dat u met ons mee wilt 
denken. En elke aanvulling van uw kant is natuurlijk ook welkom. Samen zijn we gemeente en op deze manier 
laten we dan ook opnieuw zien dat we samen blijven bouwen aan onze gemeente. De stukjes van verschillende 
wijken wordt samengevoegd en u zult dit vinden onder één kopje wat we “Gemeentenieuws” zullen gaan noemen. 
Ook als er iets georganiseerd wordt in onze directe omgeving waar gemeenteleden interesse in zouden kunnen 
hebben willen we dit graag melden. Namens de kerkenraad, Johanna Bloem. 

 
Dienst op zondag 19 oktober a.s.;  
In de morgendienst: de heer Koerts, Drachten, organist Tj. Reitsma 
In de middagdienst: jeugddienst, organist Tj. Reitsma 
Collectes: 1e diaconie, 2e  bouwfonds.  
Kindernevendienst: geen kindernevendienst  
Liederen voor de dienst: L.B. 75: 1 t/m 3.  „s middags: L.B. 86: 1, 2, 3 en 10. 

 
Geachte gemeente,  

Graag zou ik nog even het volgende aan u kwijt willen. Bij de afscheidsdienst heb ik niet of te weinig stil gestaan 
bij de taak die nu in deze vacante tijd op de schouders van zr. Johanna Bloem en de kerkenraad komt te liggen. 
Daarom wil ik daar op deze plaats nog wat over zeggen. Ach, misschien komt deze vraag nu ook beter tot zijn 
recht nu het gewone leven weer zijn loop genomen heeft en de emoties rond en bij het afscheid wat geluwd zijn. 

Ik zou u allen op het hart willen binden om regelmatig  te bidden voor uw voorzitter, zr. J. Bloem dat zij van de 
Heer de kracht en de gezondheid en de wijsheid mag ontvangen die zij voor deze taak nodig heeft. We weten 
allemaal wel dat zij heel goed kan organiseren en verbinden, maar daar gaat het ten diepste niet om. Het gaat ook 
en vooral om geestelijk de kracht en de inspiratie te houden om de gemeente in al haar facetten op koers te 
houden. Om de pastorale zorg – die altijd aanwezig blijft – toe te vertrouwen aan de overige kerkenraadsleden en 
de wijkdames. Om na te denken over de koers die we moeten innemen bij het beroepingswerk, de “bemensing” 
van catechese, clubwerk, enz.  Om liefde en geduld te bewaren voor het kerkenwerk, want je liefde en warmte 

kan ook wel eens zwaar beproefd worden. Kerkenwerk is immers ook zo door en door menselijk met al ons lek en 
gebrek .... Daarom heeft een voorzitter ook dagelijks de leiding van de Heilige Geest zo nodig!!! Maar wilt u ook 
de kerkenraad niet vergeten, de scriba, de ouderlingen, jeugdouderlingen en diakenen. Een aantal is nu nog maar 
net begonnen. Bidt ook voor hen dat zij één zijn en in diepe saamhorigheid de gemeente willen leiden zoals de 

Here Jezus ons dat geleerd heeft. En dat ook zij in deze moeilijke tijden en een afbrokkelende traditie het goede 
vasthouden en tegelijk bereid zijn om nieuw land te ontginnen! Moge onze hemelse Vader u allen zijn machtige 
zegen gebieden zodat u met vreugde en toewijding uw werk in de wijngaard des Heren mag blijven verrichten!  

Tenslotte wil ik ook mijn college ds. B. Timmer van harte opdragen, als consulent, aan de hoede van onze Heer. 
Dat hij u, waar nodig, ook met goede raad en daad mag bijstaan! 
Ontvang de hartelijke groeten: ds. M.J. Koppe. 
 
============================================================== 
● Beste gemeente,  

Afgelopen zomer zijn wij met de jongeren van Trynwâlden goes Ghana, naar Afrika geweest. 
Hier hebben we geweldige mensen ontmoet en mochten we veel in het gehandicapten project betekenen. 
Mede dankzij uw hulp was dit alles mogelijk. Zo mochten wij afgelopen jaar de Themadienst bij u in de gemeente 
opvoeren. Hier willen wij u nogmaals hartelijk voor danken. Bent u benieuwd naar onze ervaringen? Op zondag 19 
oktober willen wij graag al onze ervaringen met u delen.  
De dienst vindt plaatst in de Ontmoetingskerk te Oentsjerk aan de Rengersweg. 

Om 10.00 uur begint de dienst en vanaf 9.30 uur staat de koffie voor eenieder klaar. 

Hopelijk tot dan! Met als thema: „Back from Ghana‟. Hartelijke groeten, 
De jongeren van Trynwâlden goes Ghana. 
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