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Derde zondag door het jaar 

De eucharistieviering is dit weekend op zaterdag 23 januari om 19.00 uur en pastor Hoogma gaat voor. 

 

Op donderdag 28 januari is er weer een doordeweekse eucharistieviering  

waarin pastor Hoogma eveneens voorgaat. 

 

De RIVM maatregelen dienen in acht te worden genomen. 

Lief en Leed 

Door de corona moeten we helaas steeds meer vrijheid inleve-

ren zodat we op den duur van deze verschrikkelijke tijd af zijn. 

We moeten eerst goed door de zure appel heen bijten en heel 

veel geduld hebben, wat bij velen bijna op is.  

 

Vooral de jeugd, wat willen die graag weer op stap of lekker 

feesten, maar iedereen wil ook gewoon weer naar school, de 

leraren en de klasgenoten ontmoeten. 

 

 

 

 

Ook de ouderen in verpleeghuizen mogen maar 1 persoon op 

bezoek hebben, wat sommigen niet begrijpen. 

 

Laten we dus om deze groep mensen denken en hen even  

opbellen voor een praatje of hen een kaartje sturen. 

 

Talma Hiem 1,   8561 DD Balk 

 

Mw A. de Jong – Bouma  

Doniahiem K. 52 Stationstr. 1, 8521 JT St. Nicolaasga 

 

Mw. C. Mulder-Draaisma 

Bloemkamp , Afd. Jasmijn K 23  

Florius Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward 

 

Mw. V. Agricola – v..d. Wey   

De Flecke k 2 - 16        

Midstraat 10, 8501 AP  Joure 

 

Mw. C. Bouma – den Braber     

De Flecke  , Midstraat 10, 8501 AP Joure 

 

Ik wens iedereen heel veel sterkte toe  

in deze tijd . Samen komen we er wel. 

 

 Hartelijke groet,  

 

 

José Veldman           

0514 604235      sietse.veldman@ziggo.nl 

Kerkbalans 

U heeft het in de Balkster 

Courant kunnen lezen:  

de Actie Kerkbalans is  

weer van start gegaan.  

 

Ook de katholieke kerk doet hieraan mee.  

En dus valt in de tweede helft van volgende week 

de envelop bij u op de deurmat. 

 

Daarin zult u lezen dat uw bijdrage, hoe groot, of 

hoe klein ook, van groot  belang is voor het levend 

houden van onze geloofsgemeenschap.  

 

Dat gaat u ongetwijfeld ter harte, dus vul het  

formulier in en maak uw bijdrage over. Bij voorbaat 

heel hartelijk dank daarvoor. 

 

Even lekker een frisse neus halen? . Deponeer uw 

envelop in de brievenbus van uw kerkbalansloper. 

Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. 

 

Bijbelleesrooster 

23 01 Marcus 1:14-20   Spreken met gezag 

24 01 Marcus 1:21-34   Doorvertellen 

25 01 Psalm 107:1-22   God is trouw 

26 01 Psalm 107:23-43   Zie jij het ook? 

27 01 Deuteronomium 16:18–17:1 Recht 

28 01 Deuteronomium 17:2-13 Vorm van proces 

29 01 Deuteronomium 17:14-20 Koningswet 

30 01 Deuteronomium 18:1-13 Met grond zonder grond 

31 01 Deuteronomium 18:14-22 Echte en valse profeten 


