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Zondag 8 april
Vanmorgen en vanmiddag zal voorgaan ds. A.A. Wisman.
ste
de
De collecten zijn voor: 1 kerk, 2 onderhoud
De kindernevendienst is er voor de groepen 1 t/m 4 o.l.v.Tineke en
Jeltsje en 5 t/m 8 o.l.v. Hilda
De kinderoppas wordt verzorgd door Durk en Anneke Reiding.
Na afloop van de dienst koffiedrinken.
Vandaag is Fedde de Vries de organist tijdens de morgendienst.
Vanmiddag is dat Arnold Zuur.

Thema avond over verslavingen
Het interkerkelijk Platform Talma Sionsberg belegt in april een
bijeenkomst met als thema: “Verslaving? Maakt meer kapot dan
je lief is!”.
Sprekers van deze avond zijn:
Dhr. Prof. Dr.G.G. (Gabriel) Anthonio, voorzitter van
de Raad van Bestuur van Verslavingzorg Noord
Nederland (VNN) en bijzonder hoogleraar in de
Sociologie aan de Rijksuniversiteit Gronigen.

Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 15 april
In de morgendienst zal voorgaan dhr. L. Blees, Damwâld.
In de middagdiest zal voorgaan ds. A. Bouman, Leeuwarden.
ste
de
De collecten zijn dan voor: 1 kerk, 2 diaconie.
De kindernevendienst is er voor de groepen 1 t/m 4 o.l.v.Janita en
Sietske en 5 t/m 8 o.l.v. Klazina
De kinderoppas wordt verzorgd door Anna de Bruin en Ingrid
Jellema.
De morgendienst wordt muzikaal begeleid door de blazersgroep
van Excelsior. Tijdens de middagdienst is dat Fedde de Vries.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar mevrouw A. de Boer-Koornstra,
Ophuystrawei 31, Driezum.
De bloemen worden bezorgd door mevrouw H.
Dijkstra- de Boer.

Verjaardagen
Op 8 april is jarig zr. A.J. Daane-van Weijen , de Steech 11, 9114
RM Driezum,10 april br. P.H. Boersma, Ophuystrawei 3, 9114 RC
Driezum en 13 april br. B. Visser, Foarwei 16,
9114 RB Driezum
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen
samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

Koffiedrinken na de dienst
Op zondag 8 April is er gelegenheid om na de morgendienst
samen te koffiedrinken. En misschien even bijpraten met
ds. A.A. Wisman.
Want in de morgen en middagdienst zal hij voorgaan.
U bent van harte uitgenodigd.

Hij zal spreken over diverse verslavingen in het algemeen en
over drugsverslaving in het bijzonder. Het gaat over o.a.
oorzaken, gevaren, gevolgen maar ook over preventie en
behandelmethoden.
-

Dhr. S. (Sherwin) Mercera, “ervaringsdeskundige” bij
de christelijke organisatie Terwille Verslavingszorg,
geloof en vrijheid in Groningen.

Hij is bij Terwile gekomen met een hulpvraag voor zijn
verslaving en heeft dit goed doorlopen. Inmiddels mag hij
andere mensen bijstaan en werkt als beaalde medewerker
binnen een van de hulpprogramma’s.
Hij zal vertellen over zijn leven met en zonder verslaving.
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Spreekt het onderwerp u op een of andere wijze aan, u bent
van harte welkom!
Datum en tijd: 18 april 2018 om 19.30 uur
Locatie: vergaderruimte “Ontmoetingsplein” bij de
hoofdingang van SiONSberg.
Birdaarderstraatweg 70 te Dokkum.

Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad vergadert dinsdag 10 april om 19.30 uur
In het lokaal achter de kerk.
Oud Papier
Zaterdag 14 april 2018 zal het oud papier weer
worden opgehaald. Zet u het, goed ingepakt,
klaar bij de weg?

Verhuisd!
Na 19 jaar met ,,genoegen’’ in Driesum te hebben gewoond ben ik
nu ong.1½ km naar het westen verhuisd.
Mijn nieuwe adres is : Prysterikker 5 9113PL Wâlterswâld.
Klasien Hofman.

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Getelde collecten met hun opbrengsten:
Datum:

Kerk:

Onderhoud: Pastoraat:

04-03-2018
11-03-2018

€ 340,85
€ 288,95

14-03-2018

€ 1.167,22

18-03-2018

€ 300,70

25-03-2018

€ 126,65

€ 199,10

€ 90,55

De kerkrentmeesters.

Agenda
08 apr
10 apr
14 apr
18 apr
05 juni

10.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
19.30 uur

–
–
–
–
–

Koffiedrinken na de dienst
Start cursus “Dicipelschap”
Ophalen oud papier
Themaavond over verslaving
Diaconiereisje

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet

Ophaal en breng service.
Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te
gaan dan kunt u contact opnemen met Roelof: 0511 42 58 47
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). Ook voor een korte periode
kunt u gebruik maken van een kerkwebradio. Mits u over
telefoonlijn of over internet beschikt. 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
Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 13 april 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

Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.
Jesaja 2:4-5 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

