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Zondag 20 mei; Pinksterzondag
Vanmorgen zal voorgaan dhr. J.Y. van der Wal, Morra.
Vanmiddag geen dienst.
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De collecten is 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
Een gezegende zondag toegewenst.

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

Zondag 27 mei
In de morgendienst zal voorgaan ds. J van der Veen, Drachtster
Companije en dhr. L. Blees;
Belijdenis- en doopdienst.
In de middagdienst zal voorgaan dhr. G. Visser, Wâlterswâld.
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De collecten zijn dan voor: 1 kerk, 2 kerk in actie
Werelddiaconaat.
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. Klazina.
De kinderoppas wordt verzorgd door Iris en Amber Meindertsma.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar dhr. F.A. Hoekstra en familie, van
Sytzamawei 14A, Driezum.
De bloemen worden bezorgd door familie Y. DijkstraVisser.
Verjaardagen
Op 19 mei is jarig zr. Y. Slagman-Bremer, Van Sytzamawei 10
9114 RW Driezum. We willen de jarige van harte feliciteren met
haar verjaardag en een goede viering toewensen.

Diaconie
De diaconie vergadert donderdag 24 mei om
19.30 uur in de lokalen achter de kerk.

Tienernevendienst
Volgende week 27 mei is er weer tienernevendienst!
Komen jullie ook? Tot dan!
Groeten Marie-Anna en Ruurdina

Uit de gemeente
- Geboren op 29 april Lycke Jaukje dochter van Janneke
Dijkstra en Feije Wiersma. Ze wonen op de Master
Hofstrastrjitte 31 9114 RE Driezum. Als gemeente willen wij
jullie van harte feliciteren met dit grote geschenk.
- Diamanten echtpaar. D.V. zijn op woensdag 23 mei a.s. Hans
van der Meulen en Egbertje Pranger (Hans en Eibie) De Steeg
nr. 1, 9114 RM Driesum, 60 jaar getrouwd. Wat een geweldige
zegening om zo lang samen te kunnen zijn, om zeer dankbaar
voor te zijn.
Wij willen hen, hun kinderen en kleinkinderen hiermee dan ook
van harte feliciteren en hen Gods zegen toewensen op hun
verdere levensweg.
“Looft de Here want Hij is goed, Zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid.”
- Woensdag 23 mei is het 40 jaar geleden dat Sietse en Janke
Wijbenga Leistra in het huwelijk zijn getreden. Wij wensen hen
met hun kinderen en kleinkinderen en familie een mooie
feestelijke dag toe en Gods zegen voor op hun verdere
levenspad.
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). Mocht u zich
nog niet hebben opgegeven dan kan dat nog t/m zondag 20
mei. We vragen een vrijwillige eigen bijdrage van € 25,- per
persoon. Wij hopen op uw komst!
De diaconie en wijkassistentes
Collectebonnenverkoop
Maandag 28 mei 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.

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Uitleg van de quilt die aan de kansel hangt.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet

Deze quilt heeft de naam gekregen, DE VRUCHT VAN DE
HEILIGE GEEST.
De gekleurde kralen en de rand geven de kleurrijke werkwijze aan
die de Heilige Geest in mensen ten toon spreid.
VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, VREUGDE, VREDE,
ZACHTMOEDIGHEID, VERTROUWEN, GEDULD, LIEFDE.
De Heilige Geest is het die ons wijsheid geeft, de wijsheid van
God.
De Heilige Geest is het die ons helpt om te wandelen in de
heiligheid van God.
De Heilige Geest is het die de leiding wil nemen in ons leven om zo
het pad te laten zien dat God voor ons heeft.
Gezegende Pinksterdagen, Ina

Agenda
24 mei
27 mei
27 mei
28 mei
28 mei
04 juni
05 juni

19.30 uur
14.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
12.30 uur

–
–
–
–
–
–
–

Vergadering Diaconie
Tienernevendienst
Muziek & zangavond GKV
Collectebonnenverkoop
Vergadering KRM
Toerustingsavond ambtsdragers
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 25 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

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij
sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’
Johannes 11:25-26

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

