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Zondag 13 mei
Vanmorgen zal voorgaan ds. J. Bakker, Feanwâlden en dhr. L.
Blees; bevestigingsdienst nieuwe ambtsdragers
Vanmiddag zal voorgaan dhr. G. Riemersma, Wetsens.
ste
de
De collecten is voor: 1 kerk, 2 Quotumcollecte
De kindernevendienst is er voor de groepen 1 t/m 4 o.l.v. Anneke
en Meleta en 5 t/m 8 o.l.v. Wieke.
De kinderoppas wordt verzorgd door Jeltsje Reitsma en Akkelien
Postma.
Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 20 mei; Pinksterzondag
In de morgendienst zal voorgaan dhr. J.Y. van der Wal, Morra.
‘s Middags geen dienst
ste
de
De collecten zijn dan voor: 1 kerk, 2 kerk in actie zending
De kindernevendienst is er voor de groepen 1 t/m 4 o.l.v. Janneke
en Syta en 5 t/m 8 o.l.v. Hilda.
De kinderoppas wordt verzorgd door Ruurdina Gros en Nellie
Boersma
Maandag 21 mei; Pinkstermaandag
Vanaf 10.00 uur samenzang in het Veenkloosterbos.
De dienst begint om 10.30 uur en is o.l.v. Aart Langevoort uit De
Westereen. M.m.v. gospelband “Soon Return uit Wâlterswâld”. Het
thema is dit jaar “Hoop doet leven”. Voor meer informatie en het
volledige programma zie ook www.pinksterfeest.com

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar familie A. Feddema-van der Meulen,
Achterwei 32A, Wâlterswâld
De bloemen worden bezorgd door mevrouw J.
Dijkstra-Kruiter.

Uit de gemeente
A.s. vrijdag 18 mei is het veertig jaar geleden dat Jan en Loeki
Fokkens, Foarwei 79, 9113 PC, Wâlterswâld, elkaar het
jawoord hebben gegeven. Wij willen hen en hun kinderen en
kleinkinderen van harte feliciteren en Gods zegen wensen op
hun verdere levensweg.
Dopen en Openbare belijdenis van geloof
Wij zijn blij en dankbaar dat wij u de namen mogen noemen van
een broeder en zuster die voornemens zijn belijdenis van hun
geloof te doen:
Gerrit den Hartogh en Henderika den Hartogh – Wobbes.
Ook zullen we de doop bedienen aan:
Ivar Tjebbel Anne van der Velde en Niek den Hartogh.
Als er geen overtuigende en wettige bezwaren worden
ingediend zal deze feestelijke eredienst plaatsvinden op d.v. 27
mei. We wensen iedereen alvast een goede voorbereidingstijd.
Uw voorzitter
Diaconiereisje
Het diaconiereisje voor 55-plussers (en eventuele partners) zal
dit jaar worden gehouden op dinsdag 5 juni. We verzamelen
ons 's middags om 12.30 uur op het kerkplein aan de Foarwei
te Wâlterswâld. Vervolgens vertrekken we richting Luttelgeest.
We gaan dit jaar naar de Orchideeën hoeve in Luttelgeest
(rolstoelvriendelijk). Hierna gaan we dineren in Beetsterzwaag.
We verwachten rond 20.30 uur weer terug te zijn bij de kerk.
Graag opgeven bij een diaken of wijk assistent(e) tot en met
18 mei. We vragen een vrijwillige eigen bijdrage van € 25,- per
persoon. Wij hopen op uw komst!
De diaconie en wijkassistentes

In stim is ta ús kommen, it wie de Hear!
Jou antwurd ûnbeskromme, stean foar Him klear!

Verjaardagen
Op 19 mei is jarig zr. E, de Vries-Fokkema, Foarwei 5, 9113 PA
Wâlterswâld. We willen de jarige van harte feliciteren met haar
verjaardag en een goede viering toewensen.

Behâld it wurd, it wiere, mei krigele geast,
en wol jo taak folfiere, hâld dêroan fêst.

Ambtsdragers
De kerkenraad is dankbaar en blij dat een aantal broeders en
zusters uit ons midden bereid zijn een taak in de kerkenraad op
zich te nemen.
Voor ouderling/voorzitter: Linie Visser - van der Veen.
Voor wijkouderling als duo: Jan Fokkens en Loekie Fokkens Kramer.
Voor jeugdouderling: Tea de Groot - Bosma.
Voor diaken: Grytsje Visser - Pompstra.
Als er geen overtuigende en wettige bezwaren worden ingediend
zal de bevestiging zijn vandaag zondag 13 mei in de morgendienst.
Uw voorzitter

It wurd dat God ús jûn hat docht minsken goed,
it sêdet dy’t it fûn hat, jout krêft jout moed.

Dat Jo my útferkeazen! wa bin ik Hear?
In swakke en moedeleaze, net folle mear.

Dat elk yn ienfâld dwaan wol syn djoere plicht.
Wa’t him oan Kristus jaan wol, jou oaren sicht.
De tiden slaan as weagen oer mins en wrâld,
mar dy’t it mei Him weaget fynt bliuwend hâld.
De Kening fan de iuwen de ivige Hear,
ûnsjenlik, hearlik, iennich, oan Him de ear.
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Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

EXAMENS!!!
Volgende week is het zover,
de examens beginnen.
Spannend....
We willen jullie heel veel
succes wensen en hopen
natuurlijk op een goede
afloop.
Willen de ouders van de
jongeren die eindexamen
doen dit aan mij doorgeven.
We willen natuurlijk niemand
vergeten.
Groetjes jeugdouderlingen,
Jeanette v/d Meulen & Klazina Meindertsma, telefoonnummer
425054 of mailen ciao@knid.nl

Muziek- en zangavond op zondag 27 mei in Wouterswoude
Op zondag 27 mei zal er weer een muziek- en zangavond in de
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Tsjerkeloane 12 te
Wâlterswâld gehouden worden. Het thema is ditmaal ’Geprezen
zij God’. Het programma van samenzang en solozang- en spel
zal worden samengesteld rondom dit thema.
Muzikale medewerking zal worden verleend door christelijke
muziekvereniging ’Excelsior’ Driezum/Wâlterswâld en organist
Jogchum Sipma.
De zangavond begint om 19:30. Na afloop van de avond is er
gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie/thee of fris.
Graag tot ziens op zondag 27 mei. Iedereen is van harte
welkom!
Agenda
27 mei
27 mei
05 juni

Kort verslag kerkenraadsvergadering
Op dinsdag 8 mei was er weer een kerkenraadsvergadering. Deze
keer een grote groep, de aankomend ambtsdragers waren namelijk
deze avond te gast. We hebben de vergadering geopend met
gebed, het zingen van gez.465 en het lezen van Jacobus 5: 12-19.
Een indringend stukje waar we in groepjes nog over gesproken
hebben met als thema “kunnen we door gebed genezen worden”.
Na een rondvraag de controle van de notulen van de vorige
vergadering hebben we de zendingszondag besproken en een
aantal zaken rondom een groot aantal trouw- doop- en
belijdenisdiensten die we hopen mee te maken in de komende
maanden. Ook hebben we vrij uitvoerig gesproken over de AVGwet (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Wat gaat dit
voor ons betekenen en hoe moeten we hier mee omgaan. We
willen onder allerhande omstandigheden oog voor onze lokale
broeders en zusters hebben maar we moeten ook nadenken wat
de AVG zegt over “openbaar” maken van naam en beeld via de
site of op schrift. Dit onderwerp zal nog wel de nodige
overdenkingen vragen. Na een aantal rapportages, waaronder de
laatste vergadering van de classis Dokkum, mochten we ons
Censura Morum doen i.v.m. het H.A. van D.V. 10 juni. We hebben
de vergadering afgesloten met het zingen van gez.:381 en een
gebed.
Uw voorzitter

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet

14.00 uur –
19.30 uur –
–

Tienernevendienst
Muziek & zangavond GKV
Diaconiereisje

Haal 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 18 mei 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

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te
weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en
voor elk goed doel volledig is toegerust.
2 Timoteüs

3:16-17 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

