Agenda – januari 2022
Kinder Kerk
2 januari 2022 – 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
2 januari 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. M . Klomp.
Vanaf 12 november 2021 wordt de anderhalve meter regel weer gehanteerd. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er
wordt ook niet om een QR-code gevraagd. Per bank moet anderhalve meter afstand worden bewaard,
uitgezonderd voor wie tot hetzelfde huishouden behoort. Er blijft steeds een bank leeg. Bij het binnenkomen en
verlaten van de kerk graag het mondkapje dragen. De gebruikelijke ingang wordt weer in gebruik genomen.

65+ Koffie-uurtje
4 januari 2022 – Diaconie
Janna Bouma | telefoon 051 246 14 58
Vogel Kooij | telefoon 051 246 14 06
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.

Soos
8 januari 2022 – It Skûlhoal Soos
e-mail itskulhoal@gmail.com
Vanaf 20:00 uur in It Skûlhoal.
Voor de jeugd in het voortgezet onderwijs.

Kinder Kerk
9 januari 2022 – 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
9 januari 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger dhr. Tj. de Reus.
Vanaf 12 november 2021 wordt de anderhalve meter regel weer gehanteerd. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er
wordt ook niet om een QR-code gevraagd. Per bank moet anderhalve meter afstand worden bewaard,
uitgezonderd voor wie tot hetzelfde huishouden behoort. Er blijft steeds een bank leeg. Bij het binnenkomen en
verlaten van de kerk graag het mondkapje dragen. De gebruikelijke ingang wordt weer in gebruik genomen.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
13 januari 2022 – 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.
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Agenda – januari 2022
Garageverkoop
15 januari 2022 – Diaconie

AFGELAST – TE WEINIG AANMELDINGEN

Jannie Bergsma | e-mail sakejanny@live.nl | telefoon 06 40 26 97 69
Van 10:00 tot 15:00 uur in uw eigen garage.
Verkoop uw de spullen die u kwijt wilt. De opbrengst is voor het goede doel: vluchtelingen – kinderen – in
Griekenland. Aanmelden uiterlijk tot 20 december 2021.

Klaverjasavond Blue Boys
15 januari 2022 – klaverjasclub Blue Boys
website www.vvblueboys.nl
In de voetbalkantine van de Blauwe Kamp.

Kinder Kerk
16 januari 2022 – 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 – Avondmaal
16 januari 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 11:00 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. P. Hulshof.
Vanaf 12 november 2021 wordt de anderhalve meter regel weer gehanteerd. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er
wordt ook niet om een QR-code gevraagd. Per bank moet anderhalve meter afstand worden bewaard,
uitgezonderd voor wie tot hetzelfde huishouden behoort. Er blijft steeds een bank leeg. Bij het binnenkomen en
verlaten van de kerk graag het mondkapje dragen. De gebruikelijke ingang wordt weer in gebruik genomen.

65+ Koffie-uurtje
18 januari 2022 – Diaconie
Froukje Bosma | telefoon 051 246 46 15 37
Mattie van Houten | telefoon 051 246 15 59
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.

Huiskamerrestaurant open
GAAT NIET DOOR
21 januari 2022 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
In de periode oktober 2021 tot en met april 2022 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. 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 3-gangenmenu, twee drankjes en koffie en thee.
Huiskamerrestaurant ús Doheem is kleinschalig en beperkt open. Het biedt plaats aan acht personen. Tijdig
reserveren is een pré. Het hoofdgerecht voor vanavond is nog niet ingevuld.
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.

Kinder Kerk
23 januari 2022 – 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.
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Agenda – januari 2022
Kerkdienst
23 januari 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. C. Bark-Bakker.
Vanaf 12 november 2021 wordt de anderhalve meter regel weer gehanteerd. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er
wordt ook niet om een QR-code gevraagd. Per bank moet anderhalve meter afstand worden bewaard,
uitgezonderd voor wie tot hetzelfde huishouden behoort. Er blijft steeds een bank leeg. Bij het binnenkomen en
verlaten van de kerk graag het mondkapje dragen. De gebruikelijke ingang wordt weer in gebruik genomen.

Kinder Kerk
30 januari 2022 – 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
30 januari 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. C. van den Dool.
Vanaf 12 november 2021 wordt de anderhalve meter regel weer gehanteerd. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er
wordt ook niet om een QR-code gevraagd. Per bank moet anderhalve meter afstand worden bewaard,
uitgezonderd voor wie tot hetzelfde huishouden behoort. Er blijft steeds een bank leeg. Bij het binnenkomen en
verlaten van de kerk graag het mondkapje dragen. De gebruikelijke ingang wordt weer in gebruik genomen.
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