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Zondag 2 februari
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan dhr. L. Blees; voorbereiding
Heilig Avondmaal.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. T.R.A. Simonides,
Burdaard.
De collecten zijn voor: 1e kerk, 2e Kerk in Actie Werelddiaconaat;
deurcollecte voor het jeugdwerk.
De kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Iris en Amber Meindertsma.
Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 9 februari
In de morgendienst zal om 9.30 uur voorgaan Ds. D. Lof,
Leeuwarden; viering Heilig Avondmaal.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees.
De collecten zijn dan voor: ‘s morgens: Avondmaalcollecte;
‘s middags: 1e kerk, 2e diaconie.
De kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Jeltsje van der Veen en
Akkelien Postma.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar familie J.B. Visser-van der Zwaag,
Singel 16a, Driesum. De bloemen worden bezorgd
door familie Fokkens-Kramer.

KOFFIEMORGEN
Donderdag 6 februari is het weer zo ver.
Dan komen we bij elkaar om samen wat te horen over onze Heer.
Maar ook het wel en wee te delen en gezellig een bakje koffie te
drinken.We hopen weer op een fijn samen zijn.
Nieuwe gezichten altijd welkom.
Tot donderdag, Ina

Aanpassingen nieuwe geluidsinstallatie
Deze zondag doen we nog een test met de nieuwe
geluidsinstallatie. De speakers voor in de kerk hebben een andere
plaats gekregen. Zo proberen we het geluid van de zijbeuken
verder te verbeteren. Ook krijgt de ouderling van dienst zo niet de
volle laag qua geluid. We blijven dus doorgaan samen met PTH
totdat geluid overal optimaal is. Wederom: zijn er nog steeds
opmerkingen en/of klachten, laat het ons vooral weten. Dit kan ook
telefonisch via 06-22930174 (Douwe).
Groeten Alle Jacob van der Meulen, Douwe Boersma en Peter
Hoekstra

7 februari | Y-GAMES (voorheen clubstriid)
Van 19.00 tot +/- 21.00 uur – in de lokalen
van de kerk
De traditie met een nieuwe naam: Y-GAMES! De opzet van de
activiteit is hetzelfde, alleen de naam is anders. Spellen,
opdrachten en op pad door het dorp voor het goede doel.
Mocht op vrijdagavond 7 februari a.s. de bel gaan en er staat
een groepje jeugd op de stoep met een vraag of opdracht, dan
weet u waar het voor is. Aan het eind van de avond hopen we
te horen op welke plek we geëindigd zijn. Publiek om de jeugd
aan te moedigen is welkom, de koffie/thee staat klaar!

SAVE THE DATE: 12, 13 & 14 JUNI -> JEUGDWEEKEND
In het tweede weekend van juni sluiten we het
Connected seizoen af met een weekend
naar Appelscha, waar we verblijven in de
kampeerboerderij van de familie Wouda. Aan
het programma wordt nog gewerkt. Alle jeugd ontvangt via de
leiding een persoonlijke uitnodiging. Reserveer de data alvast in
je agenda.

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

Inleveren stembriefje
Uw stembriefjes kunt u vandaag en volgende week zondag nog
inleveren. Er is dit jaar een vacature voor een ouderling, een
jeugdouderling en een diaken. Laat uw stem niet verloren gaan
maar lever uw stembiljet ingevuld in het offerblok.

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

‘Vrienden van Israël’ is een
initiatief in de regio Dokkum die
mensen wil ondersteunen in hun
verlangen om Israël positief en
liefdevol te bejegenen.
Verschillende motieven komen
hierbij samen: een antwoord geven op de huidige kritische houding
naar Israël toe, een antwoord geven op de vijandschap in het verre
en nabije verleden naar Joden toe, een antwoord geven op het
verlangen om onze eigen christelijke wortels te verzorgen en te
versterken, een antwoord geven op de vraag van Jezus Christus
om de naaste lief te hebben en tot zegen te zijn in woord en in
daad.
Naast het schrijven en verzenden van Nieuwsbrieven wordt ook
geprobeerd om op andere manieren Israël te ondersteunen. Een
gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer
NL17RABO0317961772 t.n.v. J. Woudstra e/o H.F. de Vries,
inzake Vrienden van Israël.
Het is nog ver weg maar voor wie interesse heeft: noteer alvast in
uw agenda: 8 oktober Israëlavond in de Herberg (Harddraversdijk
1, Dokkum). Spreker is ds. Henk Poot (namens Christenen voor
Israël). Meer info volgt. Voor overige activiteiten: zie leestafel.

Getelde collecten met hun opbrengsten:
Datum:
Kerk:
OnderPastoraat: Quotum: Kinderen
houd
in de knel
25-12-2019

€ 343,55

29-12-2019

€ 237,98

31-12-2019

€ 282,65

1-1-2020

€ 102,45

5-1-2020

€ 243,73

12-1-2020

€ 289,35

19-1-2020

€ 231,10

26-1-2020

€ 303,30

De kerkrentmeesters

€ 281,70
€ 129,06
€ 183,56
€ 123,58
€ 180,45
€ 238,75
€ 211,25

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

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
Agenda
02 febr
07 febr 19.00 uur
09 febr
08 febr
15 febr 09.00 uur

-

Inleveren stembriefjes
Y-Games (vh Clubstriid)
Inleveren stembriefjes
Inleveren kopij gemeentegids
Ophalen oud papier

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.
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 7 februari 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

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw
kracht.
Marcus 12:30 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

