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Zesentwintigste zondag door het jaar 

Berichten voor de kerkbrief inleveren tot donderdag 19.00 uur via  

locatiebalk@dechristoffel.nl  of bellen naar 0514 572007  

Meldingen lief en leed  tot woensdag 19.00 uur via José Veldman: 0514 604235 of sietse.veldman@ziggo.nl 

 

Verschillende parochianen  zijn 

bezig met onderzoeken en 

wachten op een uitslag,  

hopen op een goede uitslag  

en dat een eventuele operatie 

of medicijnen hen kan helpen. 

 

Egidio Peddis is op dit moment 

heel ziek na de stamceldonatie, 

dit hoort bij deze operatie. Het 

zijn spannende eerste weken. 

Met Alexandro gaat het goed. 

We wensen de familie Peddis 

heel veel beterschap toe. 

 

Mw. A. de Jong – Bouma  

verblijft in de Ielanen   

Harste 11 8602 JK Sneek.  

We wensen ook haar  

beterschap toe. 

 

Hartelijke groet,  

 

 

Foar Elkoar  —  José Veldman 

 

Zondag 27 september is er een eucharistieviering waarin pastor R. Hoogma voorgaat.  
 

 

z 

Op donderdag 1 oktober is er om 9.30 uur een doordeweekse eucharistieviering  

waarin pastor R. Hoogma voorgaat.  

 

Voor beide vieringen bent u van harte uitgenodigd. 

Bijbelleesrooster 

27-09 Daniël 3:24-30 Wie gaat voor jou door het vuur? 

28-09 Daniël 3:31-4:14 Droomleven … 

29-09 Daniël 4:15-24 … wordt nachtmerrie 

30-09 Daniël 4:25-34 Bij de beesten af 

01-10 Daniël 5:1-12 Een teken aan de wand 

02-10 Daniël 5:13-6:1 Afgeschreven 

03-10 Daniël 6:2-10 Machtsmisbruik 

04-10 Daniël 6:11-18 Voor de leeuwen gegooid 

Intentieboek 

Er mag helaas nog niet in het intentieboek 

worden geschreven.  

 

Toch kunnen er wel Intenties voorgedragen 

worden. Schrijf uw intentie op een apart 

briefje en lever dit voor de viering bij de 

koster in. 

Helaas, geen vredesdienst van de Raad van Kerken dit jaar.  

Zij schrijven hierover: 

 

Geen diensten dus van de raad van kerken Balk en Harich, maar we weten ons 

in vrijheid verbonden met elkaar en dat briefje, dat telefoontje, dat bezoekje 

als het kan… dat maakt dat we elkaars nabijheid voelen. 

 

In de vredeskrant staat een zegenbede die ik u allen mee wil geven, nu we 

geen kaartje met een mooie tekst van Gelland kunnen uitdelen. 

 

Wij mogen gaan op de weg van de Vrede, verbonden en aangeraakt,  

bemoedigd en geïnspireerd door het woord van Vrede. 

Wij mogen gaan in het spoor van Jezus Messias 

over grenzen heen zoekend naar wat ons mensen verbindt 

Wij mogen gaan op die weg van Vrede als gezegende mensen 

aan elkaar verbonden om de ander tot zegen te zijn. 

Zegene ons daartoe de Eeuwige, God van alle mensen,  

in wie wij elkaar mogen zegenen. 

Moge de Eeuwige ons zegenen, behoeden en verbinden. 

Moge het Eeuwige Licht van zijn gelaat over ons doen schijnen 

en ons haar liefde geven. 

Moge de Eeuwige zo altijd bij ons zijn en ons met Vrede omgeven. 

Dat het zo moge zijn. 

 

Namens de raad van kerken Balk en Harich: 

Hâldt moed en bliuw sûn … 

 

Trix Bergsma-Overdiep 


