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WEEKBULLETIN 
 

 Van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld, 3 mei 2015. 

 

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

 

In de morgendienst:  ds. T.E. Heslinga, Veendam,    organist v.d. Weide 

In de middagdienst:  ds. A.J.J. van Vliet, Leeuwarden,        organist B. Bosch 

Collectes: Recreatiewerk Lauwersoog, 2e onderhoud gebouwen 

Kindernevendienst: beide groepen 

Liederen voor de dienst: EB 134: 1,2,3                   ’s middags: EB 134: 3,4,5,6 

 

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fam. Mollema, Skutterswei 14. 

Ook ging een bloemengroet naar dhr. K. Steegstra, Pieter Dantumastrjitte 5. 

 

● Berichten weekbulletin 10 mei a.s. inleveren voor donderdag 7 mei voor 21.00 uur   op  

Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl  

 

Dienst op zondag 10 mei a.s. 

In de morgendienst: zangdienst (in het teken van vrijwilligers) ,   organist J. Klimstra 

In de middagdienst:  dhr. J.H. Koerts, Drachten, organist v.d. Weide  

Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen 

Kindernevendienst: jongste groep 

Liederen voor de dienst:  EB 128: 1,2,3                    ’s middags: EB 125: 1,2,3 

 

Dienst op donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag 

Dienst om 9.30 uur: voorganger ds. A. Bouman, Leeuwarden, organist H. v.d. Veer 

Lied voor de dienst: EB  124: 1,2,3 

 

            

● Verjaardagen komende week:  

4 mei:   Mevr. D. Hamersma-Elzinga, Sj. Baukesstrjitte 10 (76 jaar) 

8 mei:   Dhr. F. Klopstra, Mr. Hamstrjitte  8 (79 jaar) 

Alvast van harte gefeliciteerd. 

 

 

● Luistertip: 

De komende weken werken twee gemeenteleden mee aan het getuigenisprogramma 

 ”Geloven en Beleven” op maandagavond om 21 uur via RTV NOF  

Frequenties: ether: 107.0 FM (regio Dokkum) en Kabelnoord analoog: 100.4 FM 

-   4 mei: dhr. Joal de Jong   

- 11 mei: dhr. Jacob Bijlsma  

 

 

● Opbrengst: 

De opbrengst van de collecte van vorige week zondagmiddag door Operatie Mobilisatie, via 

machtigingskaarten, bestemd voor Nepal bedraagt €1.160,- 

Voor degene die nog een eenmalige donatie wil doen, is er de mogelijkheid om een 

machtigingsformulier in te leveren in de daarvoor bestemde bus die tot en met zondag 3 mei achter in 

de kerk staat. 

Op de site www.pknbroeksterwoude.nl staat een kleine impressie van de dienst en tevens een 

promotiefilmpje van OM. 

                                        Renske Rosier 
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● Festival 316: 

 

 

                                                                             
 

 

 

 

● Examentijd: 

  

       
 

Hoe sta ik ervoor? Wat voor cijfer moet ik halen om mijn diploma te krijgen? 

Een spannende tijd voor kind en ouders. Om examenkandidaten een hart onder de riem te steken, 

krijgen ze ieder jaar van de jeugdouderlingen een roos om ze succes te wensen.  

Ook dit jaar worden er rozen bezorgd bij hen die voor de eerste keer examen doen van het voortgezet 

onderwijs. 

Om niemand te missen vragen wij ouders om uw kind dat voor de eerste keer examen doet van het 

voortgezet onderwijs door te geven aan één van de jeugdouderlingen van de kerk of aan uw 

wijkouderling.   

                     

Op D.V. zaterdag 9 mei 

organiseert de stichting Unite in 

Christ in Ureterp opnieuw 

FESTIVAL 316.  

Tot vorig jaar was het festival 

vooral muziekgericht. 

Dit jaar wordt het festival in een 

nieuw jasje gestoken en is er een 

gevarieerd programma vol muziek 

en onderwijs. 

Thema van dit jaar is  

“de Koning roept”.  

Er is een programma 

samengesteld voor het hele gezin. 
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