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Derde zondag van de advent 

Lief en Leed 

De bloemen van vorige 

week zijn naar mevrouw  

T. Veldman–Bosman  

gegaan. Thea is in oktober 

geopereerd en is nu aan het 

herstellen. Met veel geduld 

gaat het langzaam vooruit. 

Thea van harte beterschap. 

 

In deze vreemde corona 

tijd kunnen de dames van 

Foar Elkoar bijna niet op 

bezoek bij onze oudere  

parochianen en zieken, 

daarom hebben de dames 

van het bloemengilde deze 

week kerststukjes gemaakt 

voor al onze 80 + parochi-

anen en zieken, deze stuk-

jes zijn door de dames van 

Foar Elkoar rond gebracht 

bij de parochianen en  

zieken. We hopen zo toch 

een beetje aan jullie te  

denken en wensen op  

deze manier iedereen  

Alvast een 

Zalig Kerstfeest  
toe. 

 

 Hartelijke groet,  

 

José Veldman 

0514 604235  

sietse.veldman@ziggo.nl 

 

A.s. zondag, 13 december is er om 11.00 uur een eucharistieviering 

waar pastor J. de Zwart voorgaat 
 

z 

Op donderdag 17 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 

13-12 3e zondag Advent 

 1 Tessal. 5:12-28 Trouw 

14-12 Haggai 1:1-15 Bouwbeleid 

15-12 Haggai 2:1-9 Zeg niet: vroeger was alles beter 

16-12 Haggai 2:10-23 Als je zoveel ellende ziet,  

  waarom kom je dan niet bij God? 

17-12 Jesaja 50:1-3 Confronterende vragen 

18-12 Jesaja 50:4-11 God is nabij 

19-12 Psalm 132 Vaste woon- en verblijfplaats 

20-12 4e zondag Advent 

 Jesaja 51:1-8 Vastigheid 

Voor de vieringen van Kerstavond en Eerste Kerstdag 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.  Op tweede kerstdag en 

zondag 27 december is er in onze kerk geen viering. Zie het kerkblad waar wel 

een viering is en waar u zich hiervoor dan kunt aanmelden. 

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  

Derde advent 
 

De kracht van hoop werkt aanstekelijk.  
Zo brengt onze hoop steeds meer licht 
op de weg. 

 

Vanuit de locatieraad van 3 december 

We namen in deze vergadering afscheid van onze voorzitter, Rinke Huitema en la-

ten hem node gaan. Gerrit Rijpkema komt onze gelederen versterken en daar zijn 

wij heel blij mee. Met zijn komst zijn we in ieder geval niet nog meer onderbezet 

geraakt: versterking is nog steeds heel erg nodig. 

 

De toekomst van de pastorie heeft ons als locatieraad nogal bezig gehouden. Ver-

kopen leek ons niet verstandig. Als bij toeval bereikte ons de vraag of het pand ge-

huurd kon worden. Kids First, kinderopvang, is namelijk op zoek naar ruimte voor 

hun opvang (kinderen van 0 tot 4 jaar) in Balk. De eerste onderhandelingen zijn  

gevoerd, maar er moeten nog wel allerlei wegen bewandeld worden voor er een 

definitieve overeenkomst gesloten kan worden. Wij hebben goede hoop. 


