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Zondag 6 januari
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan mevr. R. v.d. Wal-v.d.
Akker, Morra.
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De collecten zijn voor: 1 kerk, 2 onderhoud; deurcollecte voor
het jeugdwerk.
De kindernevendienst is er voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Janita en Brechtsje Zuidema
Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 13 januari
In de morgendienst zal voorgaan dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard;
Fryske Tsjinst.
In de middagdienst zal voorgaan dhr. L. Blees.
e
e
De collecten zijn dan voor: 1 kerk, 2 diaconie.
De kindernevendienst is er voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Anna de Bruin en Ingrid
Jellema.

Bloemengroet
Van 23 december 2018 tot 6 januari 2019 is er geen
bloemengroet.

Verjaardagen
Op 8 januari is jarig zr. A. de Boer-Koornstra, Ophuystrawei 31,
9114 RC Driezum, 11 januari zr. T. Veenstra-Swart, De Sanharst 3,
9113 AT Wâlterswâld en 12 januari zr. M. Venema-Laverman, De
Waadwente, Dokkum.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen
samen met u dat het een goed jaar mag zijn.

Uit de gemeente
Verhuisd: Aldert Hietkamp en Aukje Dietje Dijkstra zijn verhuisd
naar Kollumerzwaag.
Hun nieuwe adres is :Hille Veenstrastrjitte 2 - 9298 KE
Kollumerzwaag. Wij wensen hun daar een gelukkige tijd toe !!!!

Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad vergadert dinsdag 8 januari om 19.30 uur
In de lokalen achter de kerk.

Koffiemorgen
Donderdagmorgen 10 januari is er koffiemorgen.
Er is een,,vaste groep,, maar het zou fijn zijn als die wat groter
word. Het is niet alleen ,,koffie drinken,, maar we zingen,lezen
een bijbelgedeelte en ontspanning is er ook. Probeer het eens.
Dit hoort ook bij ,,samen gemeente zijn
Ina heeft de koffie half tien klaar
Graag tot dan.

WINTERWANDELTOCHT
Woord&Daad organiseert een leuke
winterwandeltocht op D.V. 12 januari 2019.
De start is om 15.30 uur bij de Chr. Geref. Kerk,
Haadwei 127 te Damwâld.
De tocht is ongeveer 6 km met een heerlijke tussenstop. Bij het
eindpunt een lekkere kom snert.
Kosten € 3,- per gezin en € 10,- per gezin.
Consumpties inbegrepen.
Kom allemaal gezellig meewandelen en steun hiermee een
goed doel!
Agenda
06 jan
07 jan
08 jan
09 jan
10 jan
10 jan
12 jan
16 jan
20 jan
16 febr

10.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
15.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
09.00 uur

-

Nieuwjaars koffiedrinken
Connected 3
Kerkenraadsvergadering
Connected 1
Koffiemorgen
Bijbelkring lezen: Hebreeën
Wandeltocht Woord & Daad
Connected 2
Tienerdienst
Ophalen oud papier

Nieuwjaars koffiedrinken.
Zondag 6 januari is er gelegenheid
om samen koffiedrinken na de
morgendienst. U bent allen van
harte uitgenodigd.
Ina

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Informatie
Meer informatie over de Bijbelvereniging en de op voorraad
zijnde uitgaven, treft u aan op de website:
www.bijbelvereniging.nl.
Barneveld, 4 januari 2019
Ontwikkelingen in de vraag naar Bijbels in 2018
De Bijbelvereniging plaatst jaarlijks meer dan 100.000 Bijbels in
Nederland. Ook in 2018 is dit aantal weer overschreden. Hoewel
het kerkbezoek afneemt, zien we een toenemende gerichte vraag
naar Bijbels in veel verschillende talen. Bijna twee derde van de
Bijbels die worden besteld zijn in een ander taal dan het
Nederlands!

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Meer informatie is te verkrijgen bij:
Jaap van Middendorp, bureaumanager
Copernicusstraat 17
3772 CV Barneveld
Tel. 085 104 17 14 of 06 26 488 929
info@bijbelvereniging.nl

Verschuivingen
Waren in voorgaande jaren de talen van de asielzoekers, Arabisch,
Farsi, Dari en Tigrinya koplopers. In 2018 is er een lichte
verschuiving naar talen als Pools, Russisch en Roemeens. We zien
dat de vraag uit de gevangenissen, waar ongeveer de helft van de
gevangenen een niet Nederlandse achtergrond heeft, toeneemt in
diversiteit. Maar ook vanuit de ziekenhuizen neemt de vraag naar
anderstalige Bijbels toe.
Dat de samenstelling van de bevolking zich wijzigt wordt hiermee
bevestigd.
Nederlands
Aan de hoeveelheid vragen naar Nederlandse Bijbels is merkbaar
dat de generatie die zich, soms boos of vol wrok, zich had
afgekeerd van het christelijk geloof, afneemt. Van jongeren, die van
huis uit weinig of niets hebben meegekregen van het christelijk
geloof, is er juist nieuwsgierigheid naar de Bijbel. Yvonne
Zonderop, schrijfster van het boek ‘Ongelofelijk’ constateert een
verrassende comeback van religie. Wij ervaren de juistheid van
haar waarneming door de toenemende belangstelling en vraag.
Opvoeding
Daarnaast zien we dat jonge ouders willen dat hun kinderen de
Bijbelse verhalen kennen. Niet altijd omdat zij zelf gelovig zijn,
maar wel duidelijk voor ogen hebben dat de Bijbelse verhalen
onderdeel zijn van de Nederlandse cultuur. Kennis van deze
verhalen ziet men als onderdeel van de opvoeding.
Diversiteit
De Bijbelvereniging biedt alle vertalingen in het Nederlands aan,
van de Statenvertaling tot de Bijbel in Gewone Taal. We merken
dat de verschillende vertalingen vaak naast elkaar worden gelezen.
Door de andere samenstelling van de bewoners van verpleeg- en
verzorgingshuizen zien we ook een andere vraag ontstaan.
Regelmatig worden kinderbijbels besteld voor verpleegafdelingen
of dagbestedingsprojecten. De vraag naar een Bijbel in grote
letters, heeft ons doen besluiten deze opnieuw te laten drukken.
Onze ambitie is het dat iedereen, die belangstelling heeft voor de
Bijbel, deze kan lezen; in de eigen taal en passend bij de eigen
levensfase. De Groot Letter Bijbel is daar een onderdeel van.
De vraag naar de Bijbel neemt dus, ondanks het afnemende
kerkbezoek, eerder toe dan af. Dat is niet verwonderlijk nu grote
groepen mensen bezig zijn met het zoeken naar de wortels van de
Nederlandse cultuur en samenleving.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

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, 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 11 januari voor 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

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
1 Korintiers 13: 4-5

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

