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

 
Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten. 
 
In de morgendienst: leesdienst zr. J. v.d. Zwaag-v.d. Schaaf, 1e Advent, organist Van der Weide 

In de middagdienst: de heer L. Blees, Damwâld, organist J. Klimstra 
Collectes: kerk, 2e  bouwfonds.  
Kindernevendienst: beide groepen (oefenen kerst)  
Liederen voor de dienst: L.B. 9:1 t/m 5.      ’s middags: L.B. 9: 5 t/m 9. 
 
● De kerkenraad vergadert maandagavond a.s. De gewijzigde aanvangstijd is: 19.30 uur! 
 

● Kerstfair. Beste gemeenteleden. Op vrijdag 19 december wordt er door de jeugdclub een kerstfair georganiseerd 
op de Brink in Broeksterwâld. Daarom zijn onze jongeren al enige weken met veel enthousiasme actief met het 
maken van producten die zij willen verkopen op de fair. Op de kerstfair zal de inwendige mens niet vergeten 
worden. Er zullen namelijk chocolademelk en broodjes hamburger verkocht worden. Wij nodigen u van harte uit 

om de kerstfair te bezoeken. Aanvang van de fair is 19.00 uur. De opbrengst is voor de voedselbank van 
Dantumadiel.  Heeft u nog kerst of cadeau artikelen zoals kerstballen, kaarsen, kerststallen, bloemdecoratie, 

kerstkaarten die u kunt missen? Wij willen u vragen om deze artikelen te doneren. Wij zouden ze dan graag 
verkopen. U kunt dat wat u kunt missen naar de kerk brengen op 18 december tussen 19.00 en 20.00 uur. 
Natuurlijk zijn wij bereid om de spullen te halen wanneer u niet in staat bent om deze te brengen. U kunt hiervoor 
bellen naar telefoonnummer: 425627.  Tot ziens op 19 december! De jeugdouderlingen. 
 
● Kerstproject  “In blijde verwachting” De titel van ons kerstproject is “in blijde verwachting”.                                       
De projectverbeelding voor in de kerk lijkt op een opengevouwen pop-up kaart waarbij iets tevoorschijn komt. Ons 

kaartje laat een bolvorm zien. Het is net de aarde waar we op wonen. Maar het doet ook denken aan de buik van 
een aanstaande moeder. Met daarin het kindje. Je kunt het kindje niet zien, maar weet dat het er is en dat het 
gaat komen. Zo is het ook met Kerstfeest. Maar het duurt nog een poosje voor het Kerst is. Wat doen wij in de 
tussentijd? Wachten en niets doen tot het zover is? Nee, we gaan ons bij de kindernevendienst voorbereiden, 
onder andere door te zingen en te luisteren naar verhalen. Dan hebben we iets moois om naar uit te zien, dan 
wordt je blij, dan deel je het met anderen. In de bijbelse verhalen in deze weken horen we over mensen die lang 

moeten wachten. Ze krijgen een boodschap van hoop en vrede juist als het moeilijk is. Ze horen telkens opnieuw 

dat het eens goed komt. Zij bereiden zich voor, verwachten en delen het goede nieuws. Zo houden zij moed en 
geven elkaar moed. In dat delen ervaren ze hoop een blijdschap, omdat ze uit zien naar de vervulling van Gods 
belofte. Iedere week hangen wij een projectplaat boven de bolvorm op de projectverbeelding. De projectplaat 
heeft te maken met het verhaal wat tijdens de kindernevendienst verteld wordt aan de kinderen. De projectplaat 
die we vandaag 1e advent gaan ophangen is een kroon en een boekrol met een hart. Het hart in de boekrol laat de 
liefde zien die God voor ons heeft. De kroon staat voor de koning.

Het lied “Vrede vrede, overal” van Elly en Rikkert is ons projectlied. Het is de bedoeling dat de kinderen iedere 
zondag voordat de projectplaat wordt opgehangen één couplet zingen. Zou u als ouder dit lied zo nu en dan eens 
willen oefenen met uw kind? https://www.youtube.com/watch?v=4Eyu7B9L2-4                                                         
Alvast bedankt.  De kindernevendienst leiding 
 
● Dienst op zondag 7 december a.s.; 2e Advent 

In de morgendienst: ds. D. Schreurs, Hegebeintum, organist J. Klimstra 

In de middagdienst: de heer A. Fraanje, Drachten, organist B. Bosch 
Collectes: pastoraat, 2e  bouwfonds.  
Kindernevendienst: beide groepen (oefenen kerst) en tienerdienst 
Liederen voor de dienst: L.B. 17:1 t/m 4.  ’s middags: L.B. 18: 1 t/m 5. 
 
● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar zr. Van der Wal-Buwalda, A. Jansstrjitte 13. Ook ging 

een bloemengroet naar fam. Jagersma-Annema, Sj. Baukesstrjitte 1 en naar fam. Hoekstra-Annema, Frijstêd 2.  
  
● Berichten weekbulletin 7 december a.s. inleveren voor donderdag 4 december 21.00 uur op Skutterswei 8, tel. 
424334 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl  
 
Gemeentenieuws:  

Br. Anne de Jong van de Westerloane 11 moest in het ziekenhuis allerlei onderzoeken ondergaan. 
Hieruit kwam naar voren, dat hij een aandoening aan de stembanden heeft. Binnenkort moet hij hiervoor een 
serie bestralingen ondergaan. Wij wensen hem veel sterkte. Wilt u aan hem denken en voor hem bidden? 

"In diepe nacht, maakt U het licht, 
 U houdt de wacht, U blijft in zicht." 
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