Agenda – december 2020
Kerstbomenverkoop
1 t/m 24 december 2020 – Jan & Hendrika Veenstra
website www.facebook.com/kerstbomennijbeets | telefoon 051 246 12 11
Op maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur op het adres Domela Nieuwenhuisweg 45.
Verkoop van kerstbomen in allerlei soorten en maten.
Dit jaar is er keus uit meer soorten bomen dan vorig jaar, dus niet alleen de mooie blauwsparren en de ‘gewone’
naaldboom. .

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
3 december 2020 – De Nijs Beetster
Tine de Kleine | e-mail tinedekleine@gmail.com | telefoon 051 246 15 20
Kopij aanleveren vóór 18:00 uur.
Dorpskrant De Nijs Beetster wordt doorgaans in de week daaropvolgend op vrijdag verspreid.

Kinder Kerk
6 december 2020 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:15 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald.

Kerkdienst – Tweede Advent
6 december 2020 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 13 oktober 2020 hanteren we een maximum van ongeveer 30
kerkgangers per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont
u de dienst bij dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de
dienst u melden. Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Sint & Kerst Bingo
12 december 2020 – It Skûlhoal Teenoclub
e-mail teenoclubnijbeets@gmail.com | mobiel 06 33 31 83 53
Van 19:30 tot 21:30 uur in 't Skûlhoal.
Voor de kinderen vanaf groep 7 en 8 van de Basisschool en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Opgeven uiterlijk voor 7 december 2020 via bovenstaand e-mailadres. Geef ook je telefoonnummer en leeftijd op
(vanwege corona). Toegang € 1,50.

Kinder Kerk
13 december 2020 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:15 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald.

Kerkdienst – Tweede Advent
13 december 2020 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 13 oktober 2020 hanteren we een maximum van ongeveer 30
kerkgangers per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont
u de dienst bij dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de
dienst u melden. Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.
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Agenda – december 2020
Wildexcursie met proeverij
13 december 2020 – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Nadere informatie, bijvoorbeeld over tijden, volgt.
De excursie wordt verzorgd door Age. De excursie wordt gevolgd door een uitgebreid wildbuffet. Het buffet is een
proeverij met diverse soorten wild vlees. Vooraf reserveren is verplicht in verband met coronamaatregelen..
Aanmelden graag via bovenvermeld e-mailadres.

65+ Koffie-uurtje
15 december 2020 – Diaconie
Bauke + Anneke de Jong | telefoon 051 246 16 16
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.

Huiskamerrestaurant open
GAAT NIET DOOR
18 december 2020 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
In de periode oktober 2020 tot en met april 2021 is Huiskamerrestaurant ús Doheem elke derde vrijdag van de
maand open. Dat is anders eten in een andere ambiance.
Behaaglijk tafelen bij de houtkachel in de woonkamer. Het eten wordt bereid op en in een AGA, een fornuis van 500
kg met onder meer vier ovens. Er zijn maar weinig mensen die daar ervaring mee hebben. De smaak is anders en
dat komt niet alleen door huisgemaakte producten uit eigen tuin en uit eigen streek. Voor € 23,50 heeft u een 3gangenmenu, twee drankjes (fris, wijn en bier) en koffie en thee.
Huiskamerrestaurant ús Doheem is kleinschalig en beperkt open. Het biedt plaats aan minimaal vier personen en telt
acht stoelen. Tijdig reserveren is een pré. Het hoofdgerecht voor vanavond is Varkenshaas.
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.

Kerkdienst
20 december 2020 – Protestantse gemeente

ALLEEN live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke. Aanvang 09:30 uur (online).
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.

Kinder Kerk
20 december 2020 – Protestantse gemeente

GAAT NIET DOOR

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:15 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald.

Kerkdienst - Kerstnachtdienst
24 december 2020 – Protestantse gemeente

ALLEEN live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 19:30 en 21:30 uur in de Doarpstsjerke. Aanvang 19:00 uur (online).
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor de dienst kunt u zich tot en met 22 december 2020 via bovenvermeld e-mailadres opgeven. Vermeld bij
aanmelding uw voorkeuren, naam en aantal personen. Woont u de dienst bij dan bent u verplicht de voorschriften
op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden. Draag een mondkapje bij
binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Kerkdienst – Kerst
25 december 2020 – Protestantse gemeente

ALLEEN live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 en 11:00 uur in de Doarpstsjerke. Aanvang 9:30 uur (online).
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor de dienst kunt u zich tot en met 22 december 2020 via bovenvermeld e-mailadres opgeven. Vermeld bij
aanmelding uw voorkeuren, naam en aantal personen. Woont u de dienst bij dan bent u verplicht de voorschriften
op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden. Draag een mondkapje bij
binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

pagina

2

Agenda – december 2020
Kerkdienst – Kerstconcert
27 december 2020 – Protestantse gemeente

ALLEEN live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke. Aanvang 09:30 uur (online).
Met medewerking van Klaas Hofstede.

Kinder Kerk
27 december 2020 – Protestantse gemeente

GAAT NIET DOOR

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:15 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald.

Kerkdienst – Oudjaarsdienst
31 december 2020 – Protestantse gemeente

ALLEEN live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke. Aanvang 19:30 uur (online).
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
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