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Zondag 9 februari
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan ds. D. Lof, Leeuwarden;
viering Heilig Avondmaal.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees;
Nabetrachting.
De collecten zijn voor: Vanmorgen: Avondmaalscollecte;
vanmiddag: 1e kerk, 2e diaconie.
De kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Yranka Vledder en Brechtsje
Zuidema.
Orgelspel tijdens de viering:
Tijdens de collecte:
Freu dich sehr, o meine Seele, A.W. Leupold
Tijdens de rondgang van het brood:
Bewerking ps. 65, Kees van Eersel
Tijdens de rondgang van de wijn:
Dank dank nu allen God, Willem van Twillert
Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 16 februari
In de morgendienst zal om 9.30 uur drs. A. Fraanje, Drachten.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan ds. E. v.d. Veer,
Ferwert.
De collecten zijn dan voor1e kerk, 2e Kerk in actie Werelddiaconaat.
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.

Uit de pastorie
Een onder ons zeer bekend garagebedrijf heeft als
radioreclame; Mijn heit is de allerbeste! Vanmiddag hebben we
het over “Ik geloof in God de Vader”. Is die de allerbeste?
Kom gerust, neem eens iemand mee en laat je verrassen.
Volgende weekend ben ik vrij. We zijn dan, als gezin, een
weekje naar het verre Drenthe! Even bijkomen en opladen.
De week erna hoop ik te preken over de rechtvaardige God.
Geen heel “licht” thema maar zeker de moeite waard.
Deze week zijn er weer diverse kringen. Kom je trouw? Verder
vergadert op dinsdag de kerkenraad. Bidt u mee om een
gezegende vergadering?
Met hartelijke groet, Leo
Avondmaal collecte: “Even gewoon kind zijn”
Moldavië is het armste land van Europa. Er heerst Grote
werkeloosheid en alcoholisme is een groot probleem. Veel
mensen proberen werk te vinden in het buitenland. Kinderen
blijven alleen achter en zijn op zichzelf aangewezen.
Ze krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. In het dagcentrum
van partnerorganisatie Bethanië krijgen deze kinderen
naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd
en psychosociale begeleiding. Kijk voor meer informatie
www.kerk in actie.nl /opvang Moldavië. Wij als diaconie bevelen
deze collecte van harte bij u aan.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar zuster M. Blees-Beens, Foarwei 29A,
Wâlterswâld. De bloemen worden bezorgd door
zuster G. Van der Galiën-van der Boon.

Nieuw in onze gemeente
Ingekomen in onze kerk Lourens en Anneke Haaima Heikamp
van de Tsjerkewei 3 Damwâld. Hoewel ze al geruime tijd bij ons
kerken heten we hen van harte welkom in ons midden en dat ze
zich thuis mogen voelen.

Uit de gemeente
Dankwurd: op dizze wize wol ik graach eltsenien tank sizze foar de
belangstelling, in kaartsje, in tillefoantsje, in besite ensf. nei myn
behanneling en de neisleep derfan. It wie bysûnder en it hat my
goed dien. Bjinse de Vries.

Verkiezing ambtsdragers
Graag vandaag uw stembriefjes inleveren in het offerblok.
Laat uw stem niet verloren gaan maar help ons om deze
verkiezing mogelijk te maken.
Uw voorzitter

Hartelijk dank: voor jullie meeleven, in welke vorm dan ook, na het
overlijden van onze lieve mem, skoanmem en beppe. Het heeft ons
zeer goed gedaan. Fijn om te ervaren dat jullie als gemeente om
ons heen staan.
Jogchum, Wietske, Roelof en Hilda Raap en kinderen.

Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad vergadert op dinsdagavond 11 februari a.s. Om
19.30 uur in de lokalen achter de kerk.

Medeleven: in de afgelopen week is de jongste broer van Jan
Visser van de Singel 16a, 9114RN in Driezum plotseling overleden.
Het leven bestaat uit hoogte- en dieptepunten, soms volgen deze
elkaar wel heel erg snel op. Dat kan hier ook zeker worden gezegd.
We wensen Jan, Pytsje, oomzeggers Jan en Imke en de overige
familie heel veel sterkte en ook dat God hen over dit diepe dal heen
zal dragen.

Oud papier
Zaterdag 15 februari 2020 zal het oud papier weer
worden opgehaald. Zet u het, goed ingepakt, klaar
bij de weg?

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Uitslagen Y-Games
(vh Clubstriid)

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Helaas zijn de uitslagen nog niet bekend. Deze komen op de
nieuwsbrief van komende zondag.

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
09 febr
08 febr
11 febr
15 febr
24 febr
24 febr
27 febr
08 mrt

19.30 uur
09.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
14.00 uur

-

Inleveren stembriefjes
Inleveren kopij gemeentegids
Kerkenraadsvergadering
Ophalen oud papier
Collectebonnenverkoop
Vergadering Kerkrentmeesters
Bijbellezen: Openbaring 12
“Iepen Doarren tsjinst”

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

Graffiti kunst van onze jeugd als 1 van de opdrachten bij de YGames.

Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 14 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

En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn;
toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
Jesaja 30:18 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

