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Zondag 12 januari
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan dhr. G.H. Visser,
Wâlterswâld; Fryske tsjinst.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees.
De collecten zijn voor: 1e kerk, 2e diaconie.
De kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Ruurdina Gros en Nellie
Boersma.
Tijdens de morgendienst is Arnold Zuur de organist.
Tijdens de middagdienst is dat Linie Visser.
Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 19 januari
In de morgendienst zal om 9.30 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan da. J. van der Veen,
Drachten.
De collecten zijn dan voor: 1e kerk, 2e onderhoud.
De kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Piet en Geertje Boersma.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar familie H. Van der Meulen – Pranger,
De Steech 1, Driesum.
De bloemen worden bezorgd door zuster E.
Hoekstra-Dijkstra.
Een extra bloemengroet is er voor br. B. de Vries, Kolkensloane 9,
Driesum. Deze worden bezorgd door br. J. Slagman.

Verjaardagen
Op 17 januari is jarig br. S. Kingma, Foarwei 29a, 9114 RA
Driezum. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we
hopen samen met u dat het een goed jaar mag zijn.

Uit de gemeente
Zr. A. Roorda-Brouwer is afgelopen vrijdag opgenomen in
Berchhiem in Burgum. Ze ligt op afdeling De Jister, op kamer A026.
Het ligt in de bedoeling dat ze gaan bekijken in hoeverre ze haar
nog weer mobiel kunnen krijgen.

Meeleven: op zaterdag 4 januari jl. is op 56-jarige leeftijd
overleden Tjerk Swart, broer van Rindert Swart, Ophuystraweg
24,9114RD Driezum.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. We wensen Rindert
en de familie heel veel sterkte en Gods troostende nabijheid toe.
Overleden: op 3 januari is de moeder van Mevrouw Anna
Heidstra, Reinousreed 9, 9113 PG, Wâlterswâld, overleden.
We wensen haar en de verdere familie veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.

Uit de pastorie
Vanmiddag staat de dienst in het teken van het 9e gebod. Van
wie ben je een kind? van de vader van de leugen of de Vader
van de Waaarheid? Welkom en neem gerust iemand mee.
D.v. volgende week hopen we, in de ochtenddienst, stil te staan
bij het thema wedergeboorte.
Verder hebben we de afgelopen week de begrafenis van omke
Pieter gehad. Samen met velen hebben we de Heere gedankt
voor het leven van Pieter en troost gezocht bij woorden uit de
Bijbel. Het was rijk en goed!
Dank voor het meeleven hierin. Thuis is de situatie niet zoveel
veranderd. Rust voor Mieke is het belangrijkste.
Komende week zijn er weer diverse kringen. Ik hoop u en jou
daar weer te ontmoeten.
Hartelijke groet, Leo

Jubileum
Iedere zondag staat er een prachtige bos bloemen op de
avondmaalstafel en dit vindt altijd de weg naar een
gemeentelid die om een of andere reden in aanmerking komt
voor een boeket namens de gemeente. Het lijkt allemaal als
vanzelf te gaan maar dat is zeker niet het geval, er moet vaak
heel wat worden geregeld. We zijn daarom ook heel blij met
onze bloemencommissie, Frederika Hamersma en Wiesje
Kooistra, die nu al 20 jaar deze taak op zich hebben genomen.
Reden om hen hiervoor hartelijk te danken, we hebben onze
dank vergezeld laten gaan van een kleine attentie.
Collegereeks “Leauwe yn Fryslân”
Wat heeft het Christelijk geloof betekend voor Fryslân, en
andersom? Wat is de interactie tussen taal, landschap en
geschiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit
anderzijds?
Vanuit de ‘Stifting Krúspunt - Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is
de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor
theologen over geloven en theologie in de Friese context. In
samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een
lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een
breed publiek van geïnteresseerden.
Interesse? Achter in de kerk ligt in de leeskast een
informatieblad, eventueel kan informatie ook via de scriba (Jan
Fokkens) worden aangevraagd.
Kerkenraadsvergadering
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering vindt plaats op 14
januari a.s. om 19.30 uur in het gebouw achter de kerk.
Inleveren kopij gemeentegids
In verband met de voorbereiding voor de nieuwe gemeentegids
zou ik alle commissies en ambtsdragers willen vragen om de
stukjes tekst uiterlijk 8 februari in te leveren.
Dit is omdat we de gids graag voor de gemeenteavond op 11
maart bij iedereen thuis willen hebben.
Inleveren van stukjes het liefst digitaal via:
gemeentegids@gereformeerdekerkdriesumca.nl of eventueel
op papier in de brievenbus bij Klaas de Boer,
Bonifatiusstrjitte 16, Wâlterswâld

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Beste mensen,
Allereerst onze hartelijke
dank voor u/ jullie gulle
gaven en giften in 2019.
Ook is er nog steeds
een speciale actie voor
de voedselbank.
Dat zijn de waardepunten van Douwe
Egberts koffie en thee.
De voedselbank kan de waardepunten bij DE inleveren voor koffie.
Heeft u waardepunten en wilt u die ons schenken?
Er staat een grote doos in de hal van de Nije Warf of kan dit ook
bij Freerk en Afke Hoekstra in Driezum.
Bij voorbaat dank!
Kascontrole
Het is alweer tijd om de gegevens voor de nieuwe gemeentegids
klaar te maken.
Graag willen we de kassen van de commissies controleren op 27
januari.
Ons voorstel is:
19.00 Orgelfonds.
19.10 Geandewei.
19.20 Gebouwen en verjaardagfonds.
19.30 Jeugdwerk.
19.45 Zending en evangelisatiecommissie.
U bent uitgenodigd op de voorgestelde tijd in de lokalen achter de
kerk.
Als dit tijdschema problemen bij u opleveren dan graag even
contact opnemen met Oege Dijkstra, bereikbaar op 06-22379497 of
0511-424203.
Uw college van Kerkrentmeesters
Aanpassingen nieuwe geluidsinstallatie
Afgelopen week is er iemand van PTH langs geweest, het bedrijf
uit Kollumerzwaag dat de nieuwe geluidsinstallatie heeft
aangelegd. Hij heeft verschillende zaken aangepast. Zo staan de
luidsprekers voor in de kerk anders afgesteld, zowel de luidspreker
zelf als het geluid dat er uit komt. Daarnaast zijn de instellingen
van de ringleiding en de kerktelefoon aangepast. Bij de
kerktelefoon was de sfeermicrofoon, die het geluid van het orgel
en de zang opvangt, niet goed ingesteld.
Als het goed is, moet het geluid nu beter zijn. Mocht dit nog steeds
niet zo zijn, laat het ons vooral weten. Dit kan ook telefonisch via
06-22930174 (Douwe).
Groeten Alle Jacob van der Meulen, Douwe Boersma en Peter
Hoekstra

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

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

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
14 jan
18 jan
30 jan
08 feb
15 feb

19.30 uur
15.30 uur
19.30 uur
09.00 uur

-

Kerkenraadsvergadering
Winterwandeltocht Woord en Daad
Bijbelkring lezen Openbaring 5 t/m 8
Inleveren kopij gemeentegids
Ophalen oud papier

Kosteres
Ina Kloosterman-Sytsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07.

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 17 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

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood
waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door Zijn genade gered.
Efeziërs 2:4-5 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

