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Feest van de doop van de Heer 
 

Dit weekend is de viering op zaterdag 9 januari om 19.00 uur.  

Het betreft een woord– en communieviering waarin pastor Annie Schothorst-Vos voorgaat. 

Op donderdag 14 januari is er weer een doordeweekse eucharistieviering waarin pastor Hoogma eveneens voorgaat. 
 

Irritaties - boos - wrok - haat,  

wat doe ik er eigenlijk mee?  

Blijf ik het voeden … koesteren,  

wordt ik chronisch ontevree? 

 

Of zet ik mijn energie om  

in positieve zin?  

 

Ik ga het dit jaar proberen,  

het is een klein begin. 

Bijbelleesrooster 

09 01 Genesis 15:12-21 Toekomstvisioen 

10 01 Psalm 71 Schuilplaats 

11 01 Romeinen 12:1-8 Gave gaven 

12 01 Romeinen 12:9-21 Wees een medemens 

13 01 Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap 

14 01 Romeinen 13:8-14 God liefhebben laat je 

  zien door naastenliefde 

15 01 Genesis 16:1-16 Blijde verwachting? 

16 01 Genesis 17:1-14 Naamsverandering 

17 01 Genesis 17:15-27 Abraham lacht 

Klein gebaar, grote vreugde 

Stuur in deze dagen van weinig fysiek contact eens een kaartje naar iemand 

die u kent en die alleen is. Of aan mensen die u anders in de kerk zou zien, 

of zou hebben gesproken. Zomaar een belletje kan natuurlijk ook. Elkaar 

fysiek ontmoeten lijkt er nog niet echt in te zitten. Doen dus, of gewoon 

nog een keer doen. 

 

Lief en leed 

Met elkaar vormen we de geloofs-

gemeenschap en samen zijn we 

onze ogen en oren.  

Daarom: meldt ziekte, ziekenhuis-

opnames of thuiskomsten en  

andere wederwaardigheden aan 

José Veldman  —  0514 604235 

of sietse.veldman@ziggo.nl 

Het blijft onverminderd nodig 

 

1,5 meter afstand houden   

=   

de ander nabij zijn 

Lief en Leed 

De bloemen van zondag 3 januari 

zijn naar Sidon Wortman gegaan. 

Sidon heeft voor de kerstdagen in 

het ziekenhuis gelegen. We wen-

sen hem beterschap toe. 

Mw. Vronie Agricola- v.d. Wey is 

voor de jaarwisseling gevallen en 

heeft hierbij haar bovenbeen ge-

broken.  

Na een operatie in Zwolle en  

een paar dagen in Meppel te zijn 

geweest is ze deze week naar  

de Flecke in Joure gegaan om  

hier te revalideren. 

We wensen haar beterschap toe 

en een voorspoedig herstel. 

  

Hartelijke groet,  

 

José Veldman           

 

0514 604235       

sietse.veldman@ziggo.nl 

Pastor Remco Hoogma poseert  

met Gerrit Rijpkema bij het geplante 

sierappeltje, door de bisschop 

Gezegend en van hem ontvangen ter 

gelegenheid van de Actie Kerkbalans. 

 

De vruchtboom symboliseert  

de oproep om  

de vruchten van de aarde te delen 

en zorg te hebben voor de schepping.  


