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jaargang

14 januari 2018

Nummer: 1

Kerkdiensten:
Zondag 14 januari
Voorganger: Sietse de Jong
10.00 uur
Organist: K. Grootherder
Oldeholtpade
Kindernevendienst: Tieneke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 21 januari
Voorganger: ds. G.P. den Hollander
10.00 uur
Organist: Janneke Florijn
Nijeholtpade
In deze dienst is er Heilig Avondmaal met de H.A. collecte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 28 januari
Voorganger: ds. G. P. den Hollander
10.00 uur
Organist: M. Kok
Oldeholtwolde
Kindernevendienst: Marian
Tijdens deze dienst zal de 4Klank afscheid nemen van Janneke en Gert Florijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hulp gevraagd.
Inmiddels zijn we met de afrondingsfase van het nieuwe KC gestart. De schilder, de
vloerenlegger, de verlichting het staat allemaal de komende weken op de planning.
Voor het plaatsen van de keukenblokken in de vergaderzaal en de jeugdruimte hebben
we gekozen voor zelfwerkzaamheid.
Daarom een oproep via deze zondagsbrief voor 1 of 2 handige mensen die ons daar
zaterdag 20 januari mee willen helpen.
Neem dan even contact op met Henk Raggers, raggh01@tele2.nl of 06-53477221
We beginnen die dag om 8.30 uur ‘s morgens.

Connect ging naar de Wok,
Op vrijdag 22 december zijn we met de jeugd van Connect naar de Wok in Heerenveen
geweest.
Connect bestaat momenteel uit 13 jongelui met 3 man leiding en we komen om de twee
weken op vrijdagavond samen in het Anlopien. Het is een leuke hechte groep die goed
met elkaar in gesprek is.
Normaal gesproken hebben we het dan over Maatschappelijke en Bijbelse onderwerpen
Maar deze vrijdag hadden we, om met elkaar het jaar af te sluiten afgesproken om met
elkaar naar de wok in Heerenveen te gaan.
Met 10 personen, inclusief ondergetekende, schoven wij aan bij wok restaurant Oriental
waar je voor een vast bedrag 2,5 uur onbeperkt mag eten en drinken, met een eigen
bijdrage van de jeugd en een aanvulling van de kerkenraad konden we de maaltijd
aanvangen.
Je kunt er van alles eten van de Nederlandse kost, zoals patat, kip nuggets met
mayonaise tot de echte Chinese of Indische keuken , en als je dan vol en verzadigd
bent……. dan volgt nog een toetjesbuffet met ijs en slagroom of slagroomsoesjes.
En als je dan echt te veel gegeten hebt dan nog wat fruit na.
Toen we twee uur later weer huiswaarts reden was de conclusie dat het een geslaagde
avond was en zeker voor herhaling vatbaar . Je ziet elkaar weer in een andere setting.
Komende week gaan we onze 2 wekelijkse vrijdagavonden hervatten, tot dan nog even
nagenieten .
Vriendelijke groeten
Bauke Kuperus

Liefde is het Woord
Melodie : Jezus, ga ons voor Lbvk 442
Liefde is het Woord
Uit Uw mond gehoord
In verlatenheid ontvangen
Kroont Uw liefde mijn verlangen
Woord dat leven geeft
Waar het mij ontbreekt
Liefde is het licht
Glans van Uw gezicht
In het duister van de tijden
Zal Uw liefde ons beschijnen
Licht dat U ontsteekt
Waar het mij ontbreekt
Liefde is mijn heil
Zalig heilsgeheim
God zal in Zijn liefde zwijgen
In vergeven zich verblijden
Heil dat Hij mij geeft
Waar het mij ontbreekt
Liefde is het lied
dat in mij geschiedt
Loflied om Uw naam te prijzen
Vreugde mag ten hemel stijgen
Lied dat in mij leeft
Waar mij niets ontbreekt
Henny 19 december 2017 n.a.v. Jesaja 62 : 3 en 4, Psalm 27

Agenda:
Dinsdag 16 januari
Woensdag 24 januari

Gesprekskring rond Open Deur bij Klaske Majoor
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 25 januari 2018

