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Online
Luister & bekijk hier de diensten op kerkomroep.

10 januari 9.30u
- dienst alleen online Vooraf orgelspel
Luisterlied: JdH 5: 1, 2, 3
Mededelingen
Luisterlied: PS 100: 1, 2
Stil gebed, Votum & Groet
Inleidingstekst: Psalm 148
Luisterlied: PS 100: 3, 4
Leefregel: Handelingen 19: 1-7
Orgelspel: NLB 968: 3
Woord van vergeving
Orgelspel: NLB 968: 4
Gebed om verlichting met H. Geest
Schriftlezing: Jesaja 55: 1-11
Orgelspel: PS 72: 1, 6

Schriftlezing: Marcus 1: 1-11
Tekstlezing: Marcus 1: 11
Orgelspel: NLB 524: 1, 5
Verkondiging. Thema: Wie is dit toch?
Orgelspel
Orgelspel: NLB 526: 1, 2, 4
Gebeden afsluitend met Onze Vader
Luisterlied: NLB 538: 1, 4
Zegen

pasToralia

financiële steun is dringend nodig. Juist
nu Diaconie en Kerkrentmeesters gedurende langere tijd de inkomsten van de
collectes missen.

Verblijf elders
De gemeenteleden die in verschillende
vormen van Klein Schalig Wonen verblijven, worden op de eerste zondag van de
maand in de Nieuwsbrief en Geandewei
vermeld. Deze keer vermeld ik de gemeenteleden die buiten de stad in verzorgings- en verpleegtehuizen verblijven.
• In verzorgingshuis Bennemastate te
Hurdegaryp verblijft op afdeling Nije
Poarte 1 kamer 112 mevr. F. van der
Wal-Couperus (Timothee 28).
• In verpleeghuis Anna Schotanus,
Marktweg 104, 8444 AC Heerenveen,
verblijft mevr. T. de Jong-van der Velde,
op afdeling De Fjilden, kamer 218 en de
heer A.G.M. Frissel (Floris Versterstr. 6)
op afd. Team 1, kamer 8.
• In Revalidatiecentrum De Linde (Tjongerschans), Thialfweg 44, 8441 PW
Heerenveen, verblijft dhr. C.H. de Jong
(Jacob Botkeweg 286) op afdeling 10
Geel kamer 23.
Bezoekproject
Ik ben begonnen met de gemeenteleden
die zich voor het Bezoekproject hebben
aangemeld telefonisch te benaderen.
Dat is op dit moment, zolang de lockdown duurt, de enige mogelijkheid om
contact met elkaar te hebben. U kunt van
uw kant altijd contact met mij opnemen:
telefoon 058-8446326.
Kerkbalans
Van 16 tot en met 30 januari wordt dit
jaar de actie Kerkbalans gehouden met
als thema ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’. We leven als christenen
ook in deze bijzondere tijd toekomstgericht: De Grote Dag komt! Ook uw

De collectes zijn bestemd voor:
► Diaconie
Overmaken kan op rek.nr. NL31 INGB
0000 8493 76 t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm
o.v.v. Collecte diaconie.

Zondag
Zondag 10 januari is de Eerste zondag
na Epifanie / Doop van de Heer (6 januari
was het Driekoningen/De Verschijning
van Christus).
In het Eerste Testament lezen we dit gebed: “Wend mijn ogen af, zodat zij niet
zien wat nutteloos is” (Psalm 119:37 Herziene Statenvertaling). Paulus schrijft
aan de gemeente van Rome in het
Tweede Testament: “Allen die door de
Geest van God worden geleid zijn kinderen van God.” (Romeinen 8:14 Nieuwe
Bijbelvertaling).
Dat we allen de steun en de kracht van
de Heilige Geest mogen ervaren.
Met een vriendelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326,
E: jbakkerreitsma@chello.nl
aGEnDa
Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven.

► zo 17 januari 9.30u
Onlinedienst ds. T.G. van der Linden
► za 16 – za 30 januari
Actie Kerkbalans

niEuWs
Onlinediensten
Tot in ieder geval 17 januari zenden we
alleen onlinevieringen uit via kerkomroep. Het lijkt er helaas op dat het langer
zal duren! We houden u hiervan op de
hoogte. Blijf vooral meekijken via kerkomroep, dan zijn we toch verbonden! Afgelopen zondag luisterden en keken er
velen mee konden we zien en later in de

► Kerk
Overmaken kan op rek.nr. NL55 INGB
0000 8857 07 t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm
o.v.v. Collecte kerk.

TaKEn
Voorganger:
Ouderling:
Afkondiging:
Diaken:
Orgel:
Koster:
Beamer:
Camera:

ds. Joh. Bakker
Wieger Romkema
Bert Posthumus
Coby ten Hoeve
Guus Wolters
Keimpe Lamminga
Gineke Brouwer
Bert Posthumus

week ook nog. Zondag is ds. Bakker
onze voorganger. Het zou in eerste instantie een dienst zijn met viering van het
Heilig Avondmaal, maar dat stellen we
uit tot DV 14 februari.
Koffieochtenden / Bijbelkringen /
Theekransje
Het lijkt erop dat de gehele maand januari er geen koffieochtenden en Bijbelkringen zullen zijn. Zodra het kan, starten we
alles weer op. Daar mag u op rekenen.
We maken ook plannen voor het organiseren van een maandelijks theekransje
op de donderdagmiddag. Daarover later
meer.
De bijbel door in drie jaar
Wat wel gewoon doorgaat is het Bijbellezen. De komende week (10 januari - 17
januari) lezen we 2 Samuel 19 – 1 Koningen 1. 1 Koningen 1 alweer!
Ik geloof dat ik nog nooit zover gekomen
ben met het lezen van de gehele bijbel,
meestal zat ik al snel weer in het Nieuwe
Testament. Het is erg boeiend en ik zou
u willen uitnodigen om mee te doen.
Moderamenvergadering op 4 januari
Ook de kerkenraad kan niet in groot verband samenkomen. Het moderamen
heeft wel vergaderd. Een paar punten uit
deze vergadering:
- Er zijn nog geen nieuwe kandidaten
voor het ambtsdragerschap gevonden,
maar iedereen is ook nog niet gevraagd!
We houden goede moed. Voor enkele
van de huidige ambtsdragers die wel willen doorgaan, zijn de ambtstermijnen
verstreken en kan ook niet direct worden
overgegaan tot verlenging. Voor hen zal
dispensatie bij de Classis worden aangevraagd. Later hierover meer.
- Het officiële afscheid van Mirna van de

Lageweg en Attje krol zal DV 14 februari
plaatsvinden.
- Voor het bedienen van de camera zijn
Mirna van de Lageweg, Jan Bruinsma,
Bert Posthumus, Jacob Jacobi en Piet
Brouwer beschikbaar. Twee anderen
hebben dit nog in overweging na een
keertje te hebben meegedraaid.
- Hepy Bruinsma zal het bezoekproject
starten, al zal het dit seizoen een telefonisch bezoekproject zijn.
- De Actie Kerkbalans gaat 16 januari
van start! We hopen van harte dat er
weer genoeg vrijwilligers zijn om hieraan
mee te helpen. De organisatie daarvan is
in handen van de ouderlingen-kerkrentmeesters. Anneke Timmermans heeft
zoals gewoonlijk het vele voorbereidende werk gedaan. Daarvoor zijn we
haar erg dankbaar!
- Het is de bedoeling om op 11 februari
(met reservedatum 9 februari) een wijkavond (of wijkavonden) te houden ter introductie van de nieuwe predikant. Volgende week hopen wij u met een gele
brief hierover meer informatie te geven,
dit is mede afhankelijk van de persconferentie op 12 januari. De gele brief zal met
de papieren van de Actie Kerkbalans bij
u bezorgd worden.
- De Algemene Kerkenraad is inmiddels
gevraagd om in te stemmen met de kandidaat.

- Wat de herinrichting van de kerkzaal
betreft, aanstaande dinsdag heeft een
afvaardiging van de bouwcommissie een
gesprek met de architect. Een bouwdeskundige vergezelt hen. Wat zou het mooi
zijn dat in de komende maanden een
start met de verbouwing zou kunnen
worden gemaakt. Er zijn nu nog weinig
(avond)activiteiten in de kerkzaal.
- De volgende kerkenraadsvergadering
is DV 2 februari. We beginnen dan met
een korte Bijbelstudie over Genesis 1 en
2. Het moderamen vergadert weer op 25
januari.

Nieuwsbrief
We zijn blij met onze wekelijkse nieuwsbrief, waarmee we u snel kunnen informeren. Ook volgende week vrijdag hopen we er gewoon eentje uit te brengen.
Deel de informatie met hen die geen
nieuwsbrief ontvangen.
Tot slot
Probeer contact met elkaar te houden.
Een telefoontje kan veel doen. Komt er
een naam bij u op, gewoon even bellen!
Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Actie Kerkbalans 2021
Het thema voor de Actie Kerkbalans
2021 is ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’. De actieperiode loopt van zaterdag
16 januari 12.00 uur tot
zaterdag 30 januari.
Alle
gemeenteleden
krijgen in deze periode weer het verzoek
om een financiële bijdrage te leveren aan
het werk van onze Protestante Kerk in
Leeuwarden-Huizum. Heel veel vrijwilligers gaan deze weken op pad om de
enveloppen te bezorgen en een week later weer op te halen. Ze houden daarbij
de coronamaatregelen in acht. Om samen kerk te kunnen zijn is uw bijdrage
onmisbaar!
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Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba.
T: 058-2127918, M: 06-23138393, E:
ag.brouwermeindertsma@hotmail.com
bErichTEn
Gift
Vorige week ontving ik een envelop met
een bijdrage van €50 aan collectebonnen. Hiervan is €25 bestemd voor de
kerk en €25 voor de diaconie. Hartelijk
dank!
Annie Plantinga

