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Zondag 25 maart
Vanmorgen zal voorgaan ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden;
voorbereiding Heilig Avondmaal.
Vanmiddag zal voorgaan dhr. L. Blees, In de Nije Warf; SchoolKerk-Gezinsviering. “Hij kent je naam”
ste
de
De collecten zijn voor: 1 kerk, 2 pastoraat.
Geen kindernevendienst.
‘s mIddags kinderoppas.
KLEIN GLORIA
In verband met de komende 40-dagen tijd (lijdenstijd), zingen we
gedurende deze periode niet het Klein Gloria. Dat doen we voor
het eerst weer op Eerste Paasdag, 1 april a.s..

Hallo gemeente
Vanmiddag 25 maart hebben we een SKG-dienst.
Deze dienst word niet gehouden zoals u gewent bent in de kerk
maar in de warf. De school heeft het voortouw genomen, en om
de dienst zo laag drempelig te houden, besloten het in de Nije
Warf te doen. Thema van de dienst is: Hij kent je naam. De
dienst word geleid door Leo en Ds. J. Miedema. Ook is er
kinderoppas aanwezig.
U bent van harte uitgenodigd. Komt allen!!!
Groetjes Minke en Klazina

Een gezegende zondag toegewenst.
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag:
Om 19.30 uur zal voorgaan ds. R. de Pee, Feanwâlden.
Viering Heilig Avondmaal.
De Avondmaalscollecte is dan voor diaconie.
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag:
Om 19.30 uur zal voorgaan dhr. L. Blees, Damwâld.
e
e
De collecten zijn dan voor: 1 kerk, 2 onderhoud.
Zondag 1 april; Eerste Paasdag
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees,
Damwâld.
‘s Middags geen dienst.
Collecten: 1ste kerk, 2de kerk in actie diaconaat; deurcollecte voor
het jeugdwerk.
De kindernevendienst is er voor de groepen 1 t/m 4 o.l.v. Janneke
en Syta en groep 5 t/m 8 o.l.v. Wieke.
De kinderoppas wordt verzorgd door Janita en Brechtsje Zuidema.
Maandag 2 april; Tweede Paasdag
Om 10.00 uur is er een Paaszangdienst o.l.v.
Ds. M. Koppe, Dokkum
De collecten zijn dan voor: 1e kerk, 2e orgel.
Geen kindernevendienst en geen kinderoppas.
We hopen met elkaar weer een feestelijke viering te hebben.
Iedereen is van harte welkom.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar mevrouw J. van der Meulen, kamer 128,
Brugchelencamp, De Westereen. De bloemen worden
bezorgd door mevrouw H. Dijkstra-de Boer.
De bloemen van goede vrijdag 30 maart gaan met een hartelijke
groet van onze gemeente naar mevrouw J. Wijbenga-Leistra en
familie, Dokkumerloane 30, Wâlterswâld. De bloemen worden
bezorgd door mevrouw P. Visser-van der Zwaag.
Verjaardagen
Op 29 maart is jarig br. F. de Vries, Trekwei 3, 9113 AR
Wâlterswâld. We willen de jarige van harte feliciteren met zijn
verjaardag en een goede viering toewensen

JEZUS KOMT ONS TEGEMOET!
Dat is het thema van de feestelijke zangdienst, die op tweede
Paasdag 2 april a.s. gehouden zal worden in onze kerk.
Voorganger zal dan zijn ds. M.J. Koppe en
verder zal medewerking verleend worden door ons koor
"Jubilate Deo" o.l.v.Henk Visser. Het orgel en de piano zullen
dan worden bespeeld door Fedde de Vries. Deze dienst begint
om 10.00 uur. Een ieder natuurlijk van harte welkom!!
De Lofprijsdienstcommissie

Vrouwengespreksgroep
Afgelopen woensdag hebben wij in een fijne vergadering het
tijdvak Omnia ad Dei Gloriam afgesloten.
Met de zekerheid dat, al stopt onze vereniging, de verdieping in
Gods Woord de generaties door zal duren. Als teken willen wij
graag ons waxinelicht met tekst: wie licht verspreid brengt
zegen, schenken aan de kerk. Zodat voor een ieder die het
teken van Licht bij zijn/ haar bijeenkomst wil gebruiken dit
mogelijk is. ( Even aan Ina vragen). Met een hartelijke groet van
ons allen. Het bestuur.
Quilt
In overleg met de kerkenraad mag ik 1 van mijn bijbelse quilts
vanaf witte donderdag aan de kansel hangen.
Op 1e Paasdag in de morgendienst hoop ik een mondelinge
toelichting te geven.
Ina

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Paasgroetenactie 2018
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen
in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de
groetenlijst van Amnesty International.
Het zijn niet zomaar groeten.De kaarten komen voort uit een
project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan de
gedetineerden aan de slag met het thema van de 40
dagentijdcampagne “onvoorwaardelijke liefde”.Ze praten erover en
bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op
zondag 25 April kunt u na de dienst deze kaarten meenemen en
verzenden,er zit al een postzegel op dus kost het u niets, alleen
een beetje tijd! Het zou mooi zijn als de kaarten er met pasen
zijn,dus aub begin van de week posten.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen,
zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u
niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch
mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht
wordt, gedetineerden erg goed doet.U mag echter niet uw adres
vermelden! Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de
kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door
kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is
moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet
goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
Namens de zendings-en Evangeliesatiecie.
Cursus Dicipelschap
Cursus: Jezus volgen in de kracht van Gods Geest in Veenwouden
(vanaf 10 april)
In deze cursus word je geholpen om te leren leven in de kracht van
Jezus. In deze module krijg je onderricht, verwerking in groepen en
gedeeltes om thuis te bestuderen.
Na vele malen deze cursus gegeven te hebben blijf ik (ds. JdK)
verbaasd over de kracht die er van uit gaat. Daarom van harte
uitgenodigd om te investeren in discipelschap door deze cursus.
Cursusleiders: ds. Jelle de Kok (predikant toeruster binnen de
PKN) en ds. Klaas van Marrum (Veenwouden)
Onderwerpen: Wat is een discipel, de kracht van het kruis,
wedergeboren door geloof, het ontvangen en het werk van de
Heilige Geest, onze positie in Christus, vervulling met de Heilige
Geest, het Koninkrijk van God.
Daarnaast nog enkele thuisstudies ter verdieping.
Onkosten: €10,00 ivm materiaalkosten
Tevens wordt er een collecte gehouden voor het Evangelisch
Werkverband om de geestelijke vernieuwing in de landelijke kerk te
ondersteunen.
Data: 10, 17 en 24 april, 1, 8, 15 en 22 mei
Tijd: van 19.30-21.30 uur
Locatie: de Mienskip, Haadstrjitte 15, Veenwouden
Opgave bij: Sietse Dijkstra, Ljurkstrjitte 23, 9269 NB Feanwâlden,
tel. 474367 of s.dijkstra15@knid.nl

Collectebonnenverkoop
Maandag 26 maart is er weer collectebonnen verkoop.
Van 19.00 tot 19.30 bent u van harte welkom in de lokalen
achter de kerk.
Daarna vergaderen de kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet

Agenda
25 mrt
26 mrt
26 mrt
26 mrt
02 apr
04 apr
10 apr
14 apr
05 juni

14.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
20.15 uur
10.00 uur
18.00 uur
19.30 uur
09.30 uur

–
–
–
–
–
–
–
–
–

School-Kerk-Gezinsviering
Collectebonnenverkoop
Vergadering Kerkrentmeesters
Connected 2
Paaszangdienst
Wc en keukenpapier actie
Start cursus “Dicipelschap”
Ophalen oud papier
Diaconiereisje

Vervoer
Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te
gaan dan kunt u contact opnemen met Roelof: 06-23 01 32 29.
Pastor
Dhr. L. Blees, Pinksterblom 1, 9104 HW Damwâld.
tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl
Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 30 maart 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren via
mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27,
9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.
(IBAN) Bankrekeningnr. kerk: NL52RABO0343357100
(IBAN) Girorekeningnr. kerk: NL66INGB0000892590

PALMPASEN
Een Koning op een ezelsveulen?
Het kan bij ons alle kanten op:
op ons juichen bestijgt Hij de troon
op ons jagen laat Hij het leven.

GOEDE VRIJDAG
Om onze onmacht en onwil
om ons twijfelen en huichelen,
is er geen andere weg meer open dan deze,
de weg die Gij gaat:
een kruis op Uw rug,de dood voor ogen.

WITTE DONDERDAG
Omdat U onze voeten hebt willen wassen
zijn wij klaar voor de maaltijd.
Zegen ons met brood en wijn
opdat wij deel hebben aan het nieuwe verbond.

STILLE ZATERDAG
In ademloze stilte stokt de tijd.
De zon verbergt zich,wachtend op een teken.
Zal hij de koude kerkers openbreken,
de dood beroven van zijn liefste buit?

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

