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Zondag 7 oktober; Israël zondag
Vanmorgen zal voorgaan dhr. A. Fraanje, Drachten.
Vanmiddag zal voorgaan dhr. L. Blees; Startdienst.
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De collecten is voor: vanmorgen: 1 kerk, 2 Kerk en Israël;
ste
de
vanmiddag: 1 kerk, 2 voor het jeugdwerk.
Er is geen kindernevendienst.
De kinderoppas wordt verzorgd door Anne de Bruin-Jellema en
Ingrid Jellema.
Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 14 oktober
In de morgendienst zal voorgaan dhr. L. Blees.
In de middagdienst zal voorgaan ds. J. Bakker, Feanwâlden.
e
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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. Janneke
& Afke en 5 t/m 8 o.l.v. Hilda.
De kinderoppas wordt verzorgd door Anneke en Yranka Vledder.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar familie J. Sjoerdstra-van der Land,
Master Hofstrastrjitte 29, Driezum. De bloemen
worden bezorgd door mevrouw H. De Boer-Dijkstra.
Dank
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes en de
aandacht in wat voor vorm dan ook. Allereerst rondom mijn
operatie en later n.a.v. het overlijden van mijn moeder. Het heeft
ons allemaal goed gedaan.
Wieger Jellema
Ingekomen
Vanuit de Gereformeerde Kerk Kollumerzwaag zijn binnengekomen
zr. Gretha Praamstra-de Haan en haar dochters Geartsje en
Klaske Praamstra, Van Sytzamawei 29, 9114 RV Driezum. We
heten hen van harte welkom en hopen dat ze zich spoedig thuis
zullen voelen en wensen hen een goede tijd toe binnen onze
gemeente.
C.P.B. Driezum-Walterswald
11 Oktober half acht in ,,de nije warf,, Boekbespreking ,,De leafde
kin net swije.’’van ds. Th.Kuiper door Jellie Krook. We hopen op
een goede opkomst en gasten zijn natuurlijk hartelijk welkom.
Veel verenigingen, ook van de c.p.b.houden, bij gebrek aan
bestuursleden, op. Maar wij kunnen gelukkig doorgaan.
Iedere verenigingsavond wordt geleid door een ander ,,groepje,, .
Probeer het eens. Hopelijk ,,oant sjen. ‘’ Het bestuur.
Gebedsgroep
Op 9 oktober is er weer gebedsgroep bij Fam. Zuidema, Foarwei
26 Driesum. Het begint om 9.30 uur.
Kerkenraadsvergadering
Dinsdag 9 oktober extra kerkenraadsvergadering met
ds W. Beekman. Aanvang 19.30 uur.

Uit de pastorie
Komende zondag wil ik graag met u en jou een begin maken
met Daniël. We lezen in de dienst Hoofdstuk 1. Leest u het
thuis alvast even door?
Donderdagavond is de eerste keer Bijbellezen! Komt u ook?
Welkom. 19.30 in de lokalen.
Met hartelijke groet, Leo
OPROEP PROJECTKOOR
Hou je van zingen???? Wel of geen ervaring…..Het maakt niet
uit, dus geef je dan nu op!!!!
Voor de dienst “Zingen bij kaarslicht” op zondagavond 9
december zoeken wij leden voor het tijdelijke projectkoor.
Het maakt niet uit of je wel of niet goed kunt zingen. Of je alleen
onder de douche zingt of je dit in het openbaar doet. Iedereen
kan en mag zich opgeven.
O.l.v. Fedde de Vries willen we een tijdelijk projectkoor (alleen
voor deze dienst) van minimaal 12 zangers en zangeressen
vormen om tijdens deze dienst liederen te zingen die bij deze
dienst aansluiten.
Er zijn vier avonden ingepland om het repertoire te oefenen dat
door Fedde zal worden samengesteld. Van belang is wel dat je
de vier avonden beschikbaar bent om te komen oefenen.
De datums zijn en tijdstippen zijn van 20:00 tot 21:30 op:
Woensdag 31 oktober
Woensdag 14 november
Woensdag 21 november
Woensdag 28 november
Het projectkoor start dus op 31 oktober en sluit weer af met de
dienst op 9 december.
Het is voor jong en oud, dus iedereen is welkom om zich aan te
melden. Dus verzamel al je moed, neem iemand mee en
hopelijk zien we je aanmelding voor 13 oktober tegemoet.
Aanmelden kan bij Jeltsje van der Veen, 0511-424884 / 0613901233 of jeltsjevanderveen84@hotmail.com
De Lofprijsdienstcommissie

7 OKT –
Startdienst
READY, SET, GO!
Middagdienst start om 14.00 uur.
Zijn we er klaar voor? Voor het
nieuwe seizoen, voor HET moment, voor HEM? Inspirerende
dienst o.l.v. Leo Blees.
WE REKENEN OP JOUW/UW KOMST!

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Kinderactiviteit Herfstvakantie

Getelde collecten met hun opbrengsten:

Hoi jongens en meisjes!
Houd de dinsdag in de herfstvakantie vrij, want dan is er een
kinderactiviteit in de Nije Warf!
Het wordt een superleuke ochtend waarin we met elkaar gaan
zingen, naar een Bijbelverhaal luisteren en allemaal spellen en
opdrachten gaan doen.
Het thema is: Zoek het uit!
Ik hoop dat je nieuwsgierig bent geworden en dat je ook komt!
PS: Neem je vrienden en vriendinnen ook mee!

Datum:

Datum: dinsdag 23 oktober
Tijd: 10.00-13.00
(inloop 9.45 en voor de lunch wordt gezorgd)
Voor wie: Kinderen van de basisschool
Waar: De Nije Warf
Toegang is gratis

Kerk:

19-08-2018

€ 151,30

26-09-2018

€ 172,45

02-09-2018

€ 227,24

09-09-2018

€ 162,35

16-09-2018

€ 273,80

23-09-2018

€ 83,65

Onderhoud: Pastoraat: Orgel:

€ 139,80
€ 156,75
€ 114,27
€ 172,87

De kerkrentmeesters.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering.
Afgelopen dinsdag kwamen wij weer bijeen in een van de lokalen
achter de kerk. Na een gebed, het zingen van ps 121 vers 1en2 en
de lezing uit Marcus 10; 46-52 gingen wij in kleine groepjes in
gesprek. Deze keer hadden we het over; Verdriet en klacht.
De notulen en besluitenlijsten werden besproken.
Er werd gesproken over de te houden wijkavonden deze winter en
over hoe deze georganiseerd gaan worden.
Er werden ook vragen geformuleerd die we volgende week met ds.
W. Beekman, onze nieuwe classispredikant, kunnen bespreken.
Hij komt volgende week dinsdag 9 oktober bij ons , als kerkenraad,
op bezoek. Diverse bijzondere diensten werden besproken zoals
de afgelopen lofprijsdienst maar ook de Israelzondag, de
startdienst, iependoarren dienst van 28 oktober en de dankstond.
De volgende kerkenraadsvergadering is op dinsdag 13 november.
Na het zingen van ps 121;3 en 4 werd de vergadering met gebed
afgesloten.
uw voorzitter

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Agenda
07 okt
09 okt
09 okt
11 okt
11 okt
11 okt
13 okt
20 okt
21 okt
28 okt
31 okt

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20.00 uur –
14.00 uur
09.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
13.00 uur
09.00 uur
14.00 uur

Startdienst Jeugdwerk
Gebedsgroep bij fam. Zuidema
Extra kerkenraadsvergadering
Bijbelkring lezen: 1 Timoteus
Israelavond in De Herberg Dokkum
C.P.B. Driezum/Wâlterswâld
Zussenmiddag GK en GKV
Ophalen oud papier
Tienerdienst
Bijbelzondag
Oefenen Projektkoor

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
Pastor
Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld.
tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl
Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 12 oktober 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

Songtekst van “Build your Kingdom” van Rend Collective
Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray
Come set Your rule and reign
In our hearts again
Increase in us we pray
Unveil why we're made
Come set our hearts ablaze
with hope
Like wildfire in our very souls
Holy Spirit come invade us now
We are Your Church
And we need Your power
In us

We seek Your kingdom first
We hunger and we thirst
Refuse to waste our lives
For You're our joy and prize
To see the captive hearts released
The hurt, the sick, the poor at
peace
We lay down our lives for Heaven's
cause
We are Your church
And we pray revive
This earth (We're prayin' for
revival)
Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray (Change the atmosphere)

Unleash Your kingdom's power
Reaching the near and far
No force of hell can stop
Your beauty changing hearts
You made us for much more than
this
Awake the kingdom seed in us
Fill us with the strength and love
of Christ
We are Your church
Oh, and we are the hope
On earth
Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray (Change the
atmosphere, build Your kingdom
here)

Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Matheus 22:39

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray (Let's win this nation
back!)

