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Zondag 21 april; Eerste Paasdag
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Vanmiddag geen dienst.
e
e
De collecten zijn voor: 1 kerk, 2 zending.
De kindernevendienst is er voor de groepen 1 t/m 4 o.l.v. Jeltsje en
Meleta en groep 5 t/m 8 o.l.v. Anneke.
De kinderoppas wordt verzorgd door Janita en Brechtsje Zuidema.

Uit de pastorie
Vandaag één van de belangrijkste dagen voor de kerk.
Opstandingsdag! Fijn dat je er bent.
Morgen zingen we nog even door. 2e Paasdag zangdienst.
Kom je ook?
‘s avonds komt één van de gezinnenkringen nog bij elkaar bij
Leo en Mieke thuis. We lezen verder in 1 Korinthe.

Vandagmorgen, 1ste paasdag, begeleidt de blazersgroep van
Excelsior de samenzang tijdens de dienst.

Dinsdag tot en met zaterdag ben ik afwezig. Na alle drukte
even een paar dagen er tussen uit. Voor dringende zaken
is uw wijkouderling en/of uw voorzitter bereikbaar.
Volgende week zondag hopen we elkaar weer te ontmoeten bij
de slotdienst.
Een dienst die voor iedereen toegankelijk is. Neemt u de buren
of uw familie ook eens mee?
Hartelijke groet, Leo

Een gezegende zondag toegewenst.

Maandag 22 april; Tweede Paasdag
Om 10.00 uur is er een Paaszangdienst o.l.v. Dhr. L. Blees.
e
e
De collecten zijn dan voor: 1 kerk, 2 orgel.
Geen kindernevendienst en geen kinderoppas.
We hopen met elkaar weer een feestelijke viering te hebben.
Iedereen is van harte welkom.

Zondag 28 april
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan ds. A.J. van der
Wiel, Leeuwarden.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees;
Slotdienst jeudwerk.
Collecten: 1ste kerk, 2de jeugd.
Geen kindernevendienst.
De kinderoppas wordt verzorgd door Anna de Bruin en Ingrid
Jellema.

Bloemengroet
De bloemen van Pasen gaan met een hartelijke
groet van onze gemeente naar zuster H. ReitsmaPostma, Freulestrjitte 23, Driezum. De bloemen
worden bezorgd door zuster G. van der Galiën-van
der Boon.

Van de bloemencommissie
Na een tijd van rust wordt de Bloemengroet vanaf 15 april weer
door ons verzorgd. Wij danken Griet van der Galiën voor haar
geweldige inzet.
Groeten van de bloemencommissie, Frederika en Wiesje

Verhuisbericht
Jelske Nynke Hoekstra, Nijewei 2, Driezum is verhuisd naar De
Wygeast 37, Oudwoude.
Oebele Hoekstra, Nijewei 2, Driezum is verhuisd naar Voorstraat
47, Buitenpost.
We wensen jullie Gods zegen toe en dat jullie je maar snel thuis
mogen voelen in jullie nieuwe gemeente.

Lofzingen tweede Paasmorgen
Met ons koor Jubilate Deo waar voor de gelegenheid enkele
gemeenteleden bij aan zijn gesloten hopen we tweede
Paasmorgen om 10 UUR met mooie paasliederen God lof te
zingen, een dienst voor jong en oud .
Misschien kunt u iemand uitnodigen om mee te gaan en te
horen wat het Paasevangelie hen te zeggen heeft!
Themavan deze dienst: “PASEN IS STEENGOED”, Welkom!
Gebedsgroep
D.V. Dinsdag 23 april komt de gebedsgroep samen bij Annie
Jellema, Tsjerkeloane 33, Wâlterswâld.
Iedereen is van harte welkom vanaf 9.30.
Koffiemorgen
We hadden afgesproken om op donderdag 25 april onze laatste
koffiemorgen van dit seizoen te houden.
Maar ik heb inmiddels 7 afmeldingen.
Ik verzet hem naar 2 Mei, in de hoop dat we dan allemaal
aanwezig kunnen zijn.
De koffiezetter.
Van de zendings- en Evangelisatiecommissie
Zondag 21 april is de collecte voor de zending bestemd voor
het Pinksterfeest in Veenklooster.
Stichting Zendingsfeesten Veenklooster heeft als doel en
opdracht om het evangelie te verkondigen en de mensen tot
zijn discipelen te maken, en te leren om datgene te doen wat de
Here Jezus ons geboden heeft. De toerusting, die we dagelijks
mogen ontvangen vanuit ieders verbintenis met de kerk is
bedoeld om met elkaar te groeien als “gemeente” van de Here
Jezus Christus. Maar de gaven en de vrucht van de Heilige
Geest zijn ook bedoeld om daarmee naar buiten te treden en
de mensen de mogelijkheid te geven om de Here Jezus te leren
kennen.
Wij steunen het Pinksterfeest in Veenklooster jaarlijks met een
bijdrage van 650 euro.
Helpt u ons helpen?
De Zendings- en Evangelisatiecommissie

.

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

JEUGDWEEKEND
Achter de schermen zijn we bezig met het organiseren van het
jeugdweekend, waarmee we een mooi seizoen Connected willen
afsluiten. Het jeugdweekend staat gepland op 24, 25 en 26 mei
a.s. Over de locatie en het programma volgt
later meer informatie via een persoonlijke
uitnodiging. De data kunnen alvast
gereserveerd worden in de agenda’s!
Groeten, Tea & Jeanette

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
Agenda
22 apr
23 apr
23 apr
28 apr
02 mei
14 mei
19 mei

10.00 uur
09.30 uur
19.45 uur
14.00 uur
09.30 uur
19.45 uur
14.00 uur

-

Paaszangdienst
Gebedsgroep bij fam. Jellema
Eerste avond cursus “Bidden met ....
Slotdienst Connected
Koffiemorgen
Tweede avond cursus “Bidden met ..
Tienerdienst

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
CURSUS “BIDDEN MET EN VOOR EEN ANDER”
in DE FERBININGSTSJERKE in DE WESTEREEN
Deze cursus van 5 avonden zijn gevuld met onderricht en
praktische oefeningen om te kunnen groeien in luisterend bidden
en dat toepassen in voorbede voor een ander.
Meer informatie over deze cursus, waar en op welke datums deze
wordt gegeven en bij wie u zich kunt opgeven, vindt u op de
website van onze kerk.

Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 26 april 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

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij
voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een
hogepriester die dienstdoet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu
ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.
Hebreeen 10:19-22 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

