Gereformeerde Kerk
Driesum-Wouterswoude
Zondag 4 december; tweede Advent
In de morgendienst zal om 9.30 uur voorgaan dhr. L. Blees,
Damwâld.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan ds. A. Bouman,
Leeuwarden.
e
e
De collecten zijn voor: vanmorgen: 1 kerk, 2 zending;
e
e
vanmiddag: 1 kerk, 2 onderhoud.
De kindernevendienst is er voor de groepen 1 t/m 4 o.l.v. Anneke
en 5 t/m 8 o.l.v. Wieke.
Lezing: Jozua 2/Matt. 1:5; onderwerp: “Rachab”.
De kinderoppas wordt verzorgd door Klasiena Dijkstra en Yranka
Vledder.

KLEIN GLORIA
In verband met de komende adventsweken wordt het KLEIN
GLORIA niet gezongen. Dat doen pas weer op eerste Kerstdag.

Een goede zondag toegewenst.

Zondag 11 december; derde Advent
In de morgendienst zal om 9.30 uur voorgaan dhr. T.R.A.
Simonides, Burdaard.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan ds. R. de Pee,
Feanwâlden.
e
e
De collecten zijn voor: 1 kerk, 2 diaconie.
De kindernevendienst is er voor de groepen 1 t/m 4 o.l.v.
Janneke en 5 t/m 8 o.l.v. Klazina.
Lezing: Ruth/Matt. 1:5; onderwerp: “Ruth”.
De kinderoppas wordt verzorgd door Afke Raap en Lieneke
Adema.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar dhr. W. Leegstra, De Waadwente,
Botterkamer 17, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA
Dokkum. De bloemen worden bezorgd door
mevrouw S. Leistra.

940– 2016
Uit de gemeente
Afgelopen week opgenomen in het MCL Dhr. M. Rozendal,
Achterwei 3, 9113 PP, Wâlterswâld.
Hij kreeg hartritmestoornissen en hoewel het nu weer wat beter
gaat moet er volgende week verder onderzoek verricht worden.
We willen hem en zijn familie veel sterkte wensen en hopen dat
het werk van de doktoren gezegend mag zijn.
Zijn adres is: Dhr. M. Rozendal, Afd J kamer 12, MCL,
Leeuwarden.
Koffiemorgen.
U hebt wat gemist. De groep koffiedrinkers was afgelopen vrijdag
niet zo groot maar wel erg gezellig.
De cado's die te voorschijn kwamen uit de zak van Sinterklaas
vielen erg in de smaak.
Onze jaarlijkse sjoel wedstrijd is dit jaar gewonnen door Djoke
Bremer met 138 punten.
2de is Jan Visser met 128 punten, en derde prijs ging naar
Wietse v.d. Zwaag met 125 punten.
Troost prijs ging naar Klazien Hofman met 83 punten.
Lijkt het u na dit gelezen te hebben toch wel leuk om ook eens te
komen? Dat kan op 5 Januari 2017.
Groeten van de koffiemorgen gangers.
ZINGEN BIJ KAARSLICHT
Op zondagavond 18 december a.s. vindt er in onze kerk een
bijzondere dienst plaats, met als thema:
ALS ALLES DUISTER IS........
Samen zingen we dan bij het licht van kaarsen, vanuit het duister
naar het Licht van het Kerstfeest. De liederen die we zullen
zingen staan in hoofdzaak in het Nieuwe Liedboek 2013. Het zijn
in het Nederlands vertaalde liederen met veelal, bekende,
Engelse melodieën. Medewerking zullen verlenen: Het Kleinkoor
van Jubilate Deo, Anja Heikamp- Kommerie (Orgel), Fedde de
Vries (Piano) en Leo Blees (Voorganger).Iedereen is natuurlijk
van harte welkom! De dienst begint om 19.30. uur

Tweede Adventszondag

Verjaardag

Op 5 december is jarig zr. E. van der Meulen-Pranger, De
Steech 1, 9114 RM Driezum.
We willen de jarige van harte feliciteren met haar verjaardag
en een goede viering toewensen.

Op dat in het duister
het licht wordt geboren;
in stilte een fluister,
een Naam is te horen.

Vrouwen gespreksgroep O.A D.G.
Woensdag 7 december hopen we weer bij elkaar te komen.
Jikke Visser heeft als onderwerp gekozen voor,
”De werkers in de wijngaard’’ van Da. A.van Waard-Pieterse uit
in gesprek nr.1 2016/17.
Syb Rozendal zorgt voor de vrije bijdrage. Oan’t sjen!

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Collecte opbrengsten diaconie:
HA
13-11-16
€ 468,05
Diaconie
13-11-16
€ 61,56
K.I.A.
06-11-16
€ 124,62

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Zending en evangelisatiecommissie
Opbrengst collecte KIA 30 oktober : EUR 244,08
Opbrengst collecte Jasper Maas 6 november : EUR 259,50
Degene die dit nog niet hebben gedaan willen wij bij deze graag
oproepen om de bijdrage voor de zending over te maken. Dit kan
op IBAN nummer : NL87 RABO 0343 3778 10 t.n.v. Zendingsen Evangelisatiecommissie p/a A.S. Roorda. Bij voorbaat onze
dank. De Zendings- en Evangelisatiecommissie.
Agenda
11 dec.

19.30 uur

– Connected 3

12 dec.

19.45 uur

– Connected 2

17 dec.

09.00 uur

– Ophalen oud papier

18 dec.

19.30 uur

– Zingen bij kaarslicht

19 dec.

19.15 uur

– Connected 2

05 jan.

09.30 uur

– Koffiemorgen

12 jan.

19.30 uur

– Bijbelkring: lezen Romeinen

Kerktelefoon
Wilt u de kerkdiensten thuis volgen of een dienst nogmaals
beluisteren, ga dan naar: http://www.kerkomroep.nl (onze kerk is
te vinden onder: Wâlterswâld). Dit kan via internet of via een
“kerkwebradio” (via de telefoonlijn). Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling of met het college van
kerkrentmeesters.
Pastor
Dhr. L. Blees, Pinksterblom 1, 9104 HW Damwâld.
tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl
ie hem maar willen hebben. Betreft inhoudt van de avond kan
uiteraard iets afgeweken worden.
Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot uiterlijk
vrijdag 9 december 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via mail:
nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. de Groot, Tsjerkeloane 27,
9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.
(IBAN) Bankrekeningnr. kerk: NL52RABO0343357100
(IBAN) Girorekeningnr. kerk: NL66INGB0000892590

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons
in de toekomst zal worden geopenbaard.
Romeinen 8:18 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

