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Tweede zondag van de advent 

Lief en Leed 

Mevrouw.  

C. Bouma–den Braber is 

afgelopen dinsdag aan haar 

knie geopereerd,  voor de 

revalidatie gaat ze naar de 

Flecke in de Joure. 

 

We wensen haar een  

voorspoedig herstel toe. 

 

 

 

 

 

Zij die dit weekend het  

Sinterklaas feest vieren 

wens ik een hele gezellige 

avond toe, met mooie  

gedichten en surprises en 

natuurlijk voor de kinderen 

de cadeautjes. 

 

Hartelijke groet,  

 

José Veldman 

0514 604235  

sietse.veldman@ziggo.nl 

 

A.s. zondag, 6 december is er om 11.00 uur een eucharistieviering 

waar pastor R. Hoogma voorgaat 
 

z 

Op donderdag 10 december is er om 9.30 uur een doordeweekse eucharistieviering  

waarin pastor R. Hoogma voorgaat.  

 

De RIVM maatregelen dienen in acht te worden genomen. 

Bijbelleesrooster 

06 -12 2e zondag Advent 

 1 Tessalonicenzen 1:1-10  Missionaire gemeente 

07 -12 1 Tessalonicenzen 2:1-12  Vruchtbaar bezoek 

08 -12 1 Tessalonicenzen 2:13-20 Ondanks tegenwerking ... 

09 -12 1 Tessalonicenzen 3:1-13 ...  toch volgehouden 

10 -12 1 Tessalonicenzen 4:1-12  Liefde in praktijk 

11 -12 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Troost 

12 -12 1 Tessalonicenzen 5:1-11  Laat u (niet) verrassen 

13 -12 3e zondag Advent 

 1 Tessalonicenzen 5:12-28 Trouw 

Vieringen kersttijd 

Helaas, helaas, helaas: we zullen ook de hele decembermaand met de beperking 

van 30 kerkgangers per viering moeten leven en met het gegeven dat je  

je moet aanmelden. 

 

Voor de vieringen van Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en zondag 27  

december kunt u zich aanmelden tot en met 20 december bij Dieuwke Melchers 

0514 572007, via de mail mag ook als u dat makkelijker vindt:  

bvsdmelchers@hotmail.com.  

 

Als zich meer dan 30 mensen voor een viering hebben aangemeld, dan wordt  

er geloot. U krijgt bericht als u bent uitgeloot, c.q. niet kunt komen. In dat geval 

kunt u de viering nog bij wonen via livestream. 

 

Voor het als ouder/volwassene bijwonen van het kindje wiegen op eerste kerstdag 

om 15.00 uur kunt u zich aanmelden via: tjitskewerkman@hotmail.com 

De vieringen in Sint Nicolaasga worden online gestreamd via internet en kunnen dus ook vanuit Balk  

worden bekeken: zie de home page van onze parochie: www.dechristoffel.nl  

Tweede advent 
Verbind jouw licht  
aan het licht van een ander,  
samen verlicht je de weg een beetje meer 

 


