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WEEKBULLETIN 
 

 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 4 januari 2015. 

 

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

 

● Dienst op zondag 4 januari a.s. 

In de morgendienst: de heer J.Y. v.d. Wal, de Westereen, organist Van der Weide 

In de middagdienst: de heer Koerts, Drachten, organist B. Bosch 

Collectes: eigen jeugd, 2e kerk.  

Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst 

Liederen voor de dienst: L.B. 21: 1, 2 en 3        ’s middags: L.B. 21: 4 t/m 7 

 

● De kerkenraad vergadert maandag 5 januari om 19.45 uur. 

 

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 6 januari a.s. om 19.45 uur. 

 

● Zondag 14 december was er een aangepaste gezinsdienst in Ikkerwâld. Een goed gevulde kerk kon 

genieten van het verhaal van de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. Ds. Timmer had een koffer 

meegenomen naar de kerk. De vraag aan de catechisanten was dan ook wat ze zo meenamen voor 

een reis. Verschillende catechisanten legden iets in de koffer. De uitleg gaven ze er bij. Meegenomen 

werd er een tandenborstel, een beurs en een boek. Ds. Timmer had de intentie om een stoel mee te 

nemen in de koffer. De catechisanten gaven duidelijk aan, dat dit niet mogelijk was. Wat ds. Timmer 

ook probeerde het lukte inderdaad niet. Het verhaal vervolgende met de reis naar Bethlehem, waar 

Jezus werd geboren in de stal. Door die geboorte van Jezus is voor allen het teken, dat het goed komt.  

In de dienst werden ook prachtige liederen gezongen. “Midden in de winternacht“ werd begeleid door 

de catechisanten. Dit alles was hartverwarmend. De dienst was eenvoudig, maar werd ook door de 

kerkbezoekers goed ontvangen. Deze diensten zijn ook altijd mooi voor gezinnen met kinderen. 

Uiteindelijk zijn deze diensten ontvankelijk voor iedereen. 

De volgende aangepaste gezinsdienst zal zijn op zondag 15 maart in de Gereformeerde Kerk in 

Broeksterwâld. De diensten beginnen altijd om twee uur. Iedereen is welkom. 

 

● Cursus Theologische Vorming en Verdieping te Buitenpost: 

In aansluiting op het afgelopen seizoen gaan we door met de cursus te Buitenpost op de 

dinsdagmiddagen. De cursus start op dinsdagmiddag 13 januari en wordt weer in een serie van 10 

lesmiddagen gehouden. Er zijn geen toelatingseisen, iedereen kan deelnemen ongeacht opleiding en 

kerkelijke richting meedoen met deze serie. De cursus wordt gehouden in Ontmoetingsgebouw de 

Schakel, achter de Kruiskerk, aan de Voorstraat 15 te Buitenpost. Tijd: van 14.00 uur tot 16.45 uur. 

Op elke middag zijn er 2 docenten die elk een lesuur van 70 minuten voor hun rekening nemen. 

Het blok van 10 lessen dat vanaf 13 januari 2015 start bestaat uit de volgende vakken: 

- Ethiek door ds. J. Glas 

- Oude Testament door dr. P. van de Lugt 

- Diaconaat/pastoraat door ds. A. Bouwman 

- Liturgiek door drs. E. Jongstra 

Meer informatie over deze cursus en opgave bij de studiecoördinator drs. E. Jongstra, telefoon 0519- 

562732 (e-mail: e.jongstra1@upcmail.nl). 

 

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fam. Huizinga-Dijkstra, Patrimoniumwei 6. 

 

● Berichten weekbulletin 11 januari a.s. inleveren voor donderdag 8 januari 21.00 uur op  

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

 

● Dienst op zondag 11 januari a.s. 

In de morgendienst: leesdienst, organist H. van der Veer 

In de middagdienst: de heer Simonides, Burdaard, organist J. Klimstra 

Collectes: oecumene, 2e onderhoud gebouwen 

Kindernevendienst: jongste groep 

Liederen voor de dienst: L.B. 169: 1 t/m 3        ’s middags: L.B. 169: 4 t/m 6 
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Gemeente-meeleven: 

Br. Anne de Jong van Westerloane 11, die 35 keer bestraling moet ondergaan vanwege een 

aandoening aan de stembanden, heeft er nu 20 achter de rug. Een hele opgave om daar (bijna) 

dagelijks voor naar Leeuwarden te moeten reizen! Bovendien vragen de bestralingen zo 

langzamerhand hun tol. Wij willen hem veel moed toewensen. 

Mag de Here, ook in het Nieuwe Jaar dat vóór ons ligt, met hem meegaan en genezing brengen. 

Wilt u hem óók in het gebed bij God brengen? 

  

"Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heilge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed!" 

  

  

Geachte gemeente, 

 

Vanmorgen (Nieuwjaarsmorgen mocht ik weer voorgaan bij u. Wel, het voelde weer aan als vanouds! 

Het was fijn om velen weer eens te spreken. 

Ik wil u trouwens nog hartelijk bedanken voor alle kaarten rond de kerstdagen en de 

Nieuwjaarswisseling met hun hartelijke woorden en zegenbedes. Dat deed ons weer goed! 

Ook wij wensen u/jullie de onmisbare zegen en goedheid van onze hemelse Vader toe voor het nog 

kersverse jaar! 

  

N.B. Aanstaande maandag (5 januari) begint de Youth-Alpha weer en woensdag (7 januari) en 

donderdagavond (8 januari) is er weer opnieuw de Bouwstenen Bijbelschool!! 

Syb van der Ploeg hoopt de spits weer af te bijten en de week daarop hoop ik er zelf weer bij te zijn. 

  

Ontvang de hartelijke groeten: M.J. Koppe. 

 


