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Nummer: 3

Kerkdiensten:
Zondag 11 februari
Voorganger: Y. Riemersma- Beintema
10.00 uur
Organist: A. Riemersma
Nijeholtpade
Extra collecte voor het Werelddiaconaat
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 18 februari
Voorganger: ds. G.P. den Hollander
10.00 uur
Organist: M. Kok
Oldeholtwolde
Kindernevendienst: Marian
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 25 februari
Voorganger: ds. G. P. den Hollander
10.00 uur
Organist: K. Grootherder
Oldeholtpade
Kindernevendienst: Tieneke
In deze dienst een extra collecte voor Kerk in Actie 40-dagen tijd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerkenpad
Vorig jaar was onze kerk tijdens kerkenpad niet open.. jammer maar helaas.
Nu is er weer de vraag binnen gekomen of we dan dit jaar wel weer mee willen doen.
Daarom wederom mijn vraag wie wil dit helpen organiseren?
De Tsjerkepaadperiode is dit keer van zaterdag 7 juli t/m zaterdag 8 september 2018.
We zijn meestal om de zaterdag open dus niet iedere week maar ongeveer
6 keer, hangt er van af hoe het uitkomt.
Het jaarthema is dit keer “Kerk en gastvrijheid”.
Ze vragen ons om het komende seizoen aandacht aan dit thema te schenken.
Het thema sluit aan bij het thema van Culturele Hoofdstad 2018: Iepen mienskip.
Wie o wie?
Voor vragen en/ of aanmeldingen mag u bellen met:
Femmie Raggers 0561-688654 of per mail hfa.raggers@planet.nl

Kerkbalans 2018 opgestart
Het College van Kerkrentmeesters zal in de komende weken de jaarlijkse actie
Kerkbalans weer bij een groot aantal van u onder de aandacht brengen. Terwijl de actie
landelijk al is afgerond komen wij daar iets later mee, maar is het niet minder

belangrijk voor de inkomsten van onze kerkelijke gemeente. Met het bedrag wat
jaarlijks door onze gemeenteleden wordt opgebracht doen we belangrijke dingen.
Daarmee kunnen we de activiteiten die vanuit onze eigen leden worden ontwikkeld
realiseren. Voor de bijdragen in het afgelopen jaar zijn we u als gevers hartelijke dank
verschuldigd.
Ook voor 2018 nodigen we u uit ons werk met een financiële bijdrage te ondersteunen.
College van Kerkrentmeesters.
Nieuwbouw KC in eindfase.
De realisatie van de verbouwing van de Rustende Jager en het Kerkelijk Centrum is in
de eindfase aangekomen. De timmermannen zijn reeds vertrokken en ook de schilder is
klaar. De komende maand zal dan de inrichting aan de orde zijn. De verlichting, de
vloerafwerking en de gordijnen zijn dan aan de beurt. De huurperiode van 't
Anlopien loopt op 31 maart a.s. af en het is ons streven om dan de ruimtes waarin de
jeugd en de koffiegroep worden ondergebracht klaar te hebben voor gebruik. Het zal
nog spannend worden om dat de bestrating om het gebouw dan ook zover moet zijn.
Hopelijk is de winter ons ook goedgezind.
Vanuit de kerkenraad is een driemanschap aangesteld om een officiële opening te gaan
voorbereiden. Een datum is nu nog niet bekend .
Nieuws van Connect
Na een korte winterstop is de Connect groep afgelopen vrijdag weer begonnen.
Wij vierden onze herstart met een frisje en gebak.
Bij onze avondindeling bespreken we altijd eerst de dingen die ons opvielen in het
nieuws de afgelopen weken. Zo kwam ook aan de orde de nieuwe donorwet die
momenteel in de eerste kamer wordt besproken.
Ook onze Connect groep was net als de eerste kamer hierover zeer verdeeld, ook het feit
dat het wellicht een christenplicht is maakt dan niet veel uit.
Wit is het nieuwe “blank” kwam ook nog even ter sprake waarna wij overgingen tot ons
onderwerp. Deze avond ging over Abraham met de beloftes die god hem gaf als hij maar
ging waar god hem zou sturen.
Na een blinddoekspel over vertrouwen en luisteren was toch de hamvraag bij de groep:
Waarom ging Abraham, alleen omdat God hem dat vroeg ?
Dit was een moeilijk te begrijpen punt!
Na een voor de leiding leuke en afwisselende avond keerden wij huiswaarts.
Tot de volgende keer!
Bauke, Dennis, Peter

Persbericht | Aankondiging:
Themamiddag: Lichte muziek in de kerk
zaterdag 10 maart 2018
aanvang 13.30 uur
locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega [Lycklamaweg 6, 8471 JX]
m.m.v.: Koor Spirit of Joy (RK-parochie Wolvega)
en Johan Klein Nibbelink, kerkmusicus, pop-cantor te Winterswijk
Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe je op een zinvolle manier lichte
muziek kunt integreren in vieringen en deze muziek met goede kwaliteit kunt uitvoeren.
Johan Klein Nibbelink zal vertellen over zijn werk als pop-cantor en zijn vele
initiatieven op het terrein van liturgie en lichte muziek. Het (parochie)koor Spirit of Joy
zal de lezing muzikaal illustreren met een aantal composities die het koor regelmatig in
eucharistievieringen zingt. Dirigent en theoloog Ulbe Tjallingii zal een inleiding houden
over de plaats van lichte muziek in parochievieringen. Deze kerkmuziekmiddag wordt
georganiseerd door de Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk
in Fryslân. Wilt u info over deze middag dan kunt u contact leggen met Ulbe Tjallingii
via: orgelspel@hotmail.com | 06-14859557.

Agenda:
Woensdag 14 februari
Woensdag 28 februari

Gesprekskring rond Open Deur bij fam. Kanis
Bijbelkring bij Antje van Gunst 19.45 uur

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
nieuws ( verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt
u bellen of mailen met: Telefoon: 0561-689234 (Tieneke Bosman)
Per e-mail: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)
De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdagavond 22 februari 2018

Ik zal niet geloven
in het recht van de sterkste
in de taal van de wapens
in de macht van de machtigen.
Maar ik wil wel geloven
in het recht van de mens
in de macht van de geweldloosheid.
Ik zal niet geloven
dat alle liefde begoocheld is
dat vriendschap onbetrouwbaar is
dat alle woorden leugens zijn.
Maar ik wil wel geloven
in de liefde die alles verdraagt
in de weg van mens tot mens.
Ik zal niet geloven
dat alle moeite vergeefs is
dat de dood het einde zal zijn.
Maar ik durf te geloven
in de nieuwe mens
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Auteur onbekend.

