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Zondag 29 december
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan drs. A.J. Fraanje,
Drachten.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. W. Feddema,
Driezum.
De collecten zijn voor: 1e kerk, 2e onderhoud.
De kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
Geen kinderoppas.
Een gezegende zondag toegewenst.
Dinsdag 31 december; Oudejaarsdag
In de avonddienst zal om 19.30 uur voorgaan dhr. L. Blees.
De collecten zijn dan voor: 1e kerk, 2e Quotumcollecte.
Geen kindernevendienst en geen kinderoppas.
Woensdag 1 januari; Nieuwjaarsdag
In de morgendienst zal om 11.00 uur voorgaan dhr. L. Blees
‘s Middags geen dienst.
Collecten zijn dan voor: 1e kerk, 2e Pastoraat.
Geen kindernevendienst en geen kinderoppas.
Zondag 5 januari
In de morgendienst zal om 9.30 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan ds. H.F. de Vries,
Ternaard.
De collecten zijn dan voor: 1e kerk, 2e onderhoud;
deurcollecte voor het jeugdwerk.
De kindernevendienst is 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 22 december tot en met 5 januari is er
geen bloemengroet. Zondag 12 januari is er
weer een bloemengroet.

Beste gemeenteleden
Via deze nieuwsbrief wil ik iedereen graag bedanken voor
uw omdenken aan en medeleven met mij in het afgelopen
jaar. Uw bezoekjes, maar ook kaartjes en telefoontjes stel ik
erg op prijs. Wanneer je ouder wordt, vallen familie en
vrienden steeds meer weg en dan is het mooi om te merken
dat er toch nog aan je gedacht wordt.
Ik wens iedereen een goede jaarwisseling en een gezond en
gelukkig 2020.
Mevr. A. Roorda-Brouwer

Nieuwe geluidsinstallatie: de puntjes op de ‘i’
Zoals u vast heeft gemerkt is de nieuwe
geluidsinstallatie sinds een week in gebruik. Op veel
plekken is het geluid flink verbeterd, maar nog niet
overal. Dat is ook niet meteen van de één op de andere
dag allemaal goed. Sowieso is het voor iedereen in
eerste instantie een kwestie van wennen. Het is een
ander soort speaker met een ander soort geluid dan dat
we 25 jaar lang gewend waren en iedereen ervaart het
anders. En dat kost wat tijd. Ook zit er een groot verschil
in geluid in een halfvolle of een volle kerk.
De komende weken zorgen we voor de juiste afstelling.
Niet alleen in de kerk, maar ook voor de kerktelefoon.
Daarom horen we graag hoe u het geluid ervaart en op
welke plek dat is. U kunt dit persoonlijk aan ons
doorgeven of telefonisch via 06-22930174 (Douwe). We
horen het graag en vragen u ook om uw geduld.
Groeten Alle Jacob van der Meulen, Douwe Boersma en
Peter Hoekstra

Bloemencommissie & Oud papiercommissie
De bloemencommissie en de oudpapiercommissie wenst
iedereen een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Jampotten-actie
Wij hebben de opbrengst van de jampotten actie weer
geteld.
Dit leverde het mooie bedrag van € 321,75 op.
Iedereen bedankt voor het kopen en speciale dank voor
de familie Sinia voor het beschikbaar stellen van de
heerlijke jam.
De kerkrentmeesters

Bijbelkring
De Bijbelkring gaat de eerst volgende keer gewoon door.
Bijbellezing Openbaringen 5 - 7 donderdag 9 januari
19:30 uur.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Getelde collecten met hun opbrengsten:
Datum:

Kerk:

1-12-2019

€ 344,21

8-12-2019

€ 359,72

15-12-2019

€ 541,01

22-12-2091

€ 267,75

6-10-2019

Onderhoud

Kerk &
Pastoraat:
Israël
€ 232,65

Kosteres
Ina Kloosterman-Sytsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswald.
Tel. 06 241 370 07.
Haal- en brengservice
Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk te
gaan dan kunt u contact opnemen met
Roelof: 0511 42 58 47

€ 249,93
€ 332,10
€ 189,87
€ 355,72

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.

Agenda
09-jan
19.30 uur
18 jan
15.30 uur

-

Bijbellkring lezen: Openbaring 5 en 6
Winterwandeltocht Woord en Daad

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 3 januari voor 18.00 uur (liefst digitaal)
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

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft
gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
1 Johannes 4:10 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

