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Zondag 16 februari
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan drs. A. Fraanje, Drachten.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan ds. E. v.d. Veer, Ferwert.
De collecten zijn voor: 1e 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.
Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 23 februari
In de morgendienst zal om 9.30 uur dhr. L. Blees
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. W. Feddema,
Driezum.
De collecten zijn dan voor: 1e kerk, 2e Kerk in actie zendin.
De kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Afke Raap en Jellie Hoekstra.
Vandaag zal de blazersgroep zorgen voor de muzikale begeleiding
tijdens de morgendienst.
Tijdens de middagdienst is dat Linie Visser.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar broeder R. Swart, Ophuystrawei 24,
Driezum.
De bloemen worden bezorgd door zuster H. Dijkstrade Boer.

Uitslag Y-Games
(vh Clubstriid)
Vorige week vrijdag avond
hebben we met Connected
meegedaan aan de Y-Games.
(voorheen Clubstriid). Het thema van de avond was "straattaal".
We hebben o.a. gepuzzeld, een quiz gespeelt, een "rap" gemaakt
en een graffiti schilderij gemaakt.
Ook hebben we geld ingezameld voor het goede doel. Dit heeft het
mooie bedrag opgeleverd van € 105,45. Alle gevers en geefsters
hartelijk dank. Er deden in totaal 26 groepen mee.
Onze eindscore was 365 punten, wat ons een dertiende plek
opleverde, in de middenmoot.

Ljocht en Fjoer
De Raad van Kerken Fryslân heeft in 2019 haar vijftig jarig bestaan
gevierd. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit werd er door de
Raad van Kerken Fryslân een magazine ‘Ljocht en Fjoer’
aangeboden aan alle kerken in Friesland waarin de lokale
oecumene centraal staat. Achter in de kerk liggen voor
belangstellenden enkele exemplaren van dit magazine.

In Memoriam Annie Roorda – Brouwer 4 maart 1928 – 7
februari 2020
Na een korte periode van ziek zijn is afgelopen 7 februari onze
zuster, Annie Roorda – Brouwer, in alle rust overleden. Ze
verbleef sinds een aantal weken in Berchiem, Burgum. Na een
lange tijd van haar leven in Leeuwarden te hebben gewoond
kwam zij na het overlijden van haar man in Wâlterswâld te
wonen. Dicht bij haar lieve dochter Annette met haar Romke.
Het was ook sinds die tijd dat zij lid was van onze gemeente.
Mevrouw Roorda was een markant vrouw met een heldere
stem en een duidelijke mening. Een vrouw die graag las en van
veel dingen op de hoogte was. Mem van Hinke, Annette en
Klaas Gerrit. Een mem die graag liefde gaf maar daar ook, net
als ieder mens, niet volmaakt in was.
Afgelopen 12 februari hebben we haar lichaam, naast dat van
haar man Jaap, ter ruste gelegd rondom de kerk van
Tzummarum nadat we samen in een dienst in onze kerk haar
leven herdacht hebben en troost vonden in liederen, gebeden
en de kracht van het Woord van God.
De kinderen en kleinkinderen hebben prachtige gedichten
gelezen want mevrouw Roorda was een liefhebber van
gedichten.
Dichtwoorden van vragen maar ook van de Eeuwige Trooster,
de Heere Jezus zelf. Want wat kan er een behoefte aan troost
zijn. In hoe wij als mensen met elkaar leven. Maar ook in de
grote vragen als je dochter sterft.
De Heere gaf een waardevol afscheid. Het is Zijn Hand die
verder wil met ons. In leven en in sterven. Dat zij onze troost.
Moge de Heere de kinderen en kleinkinderen nabij zijn.
Beste mensen,
Na het IM van mevr. Roorda komende zondag mag het lied
“Welk een vriend is onze Jezus” gezongen worden in de kerk.
Dat is ELB 299 vers 1 en 3.

Noordermannen Dokkum
Eens per vier à vijf weken komen we bij elkaar voor een
karakteravond. Noordermannen is iets voor elke man!
Het is een avond met mannen onder elkaar. We luisteren naar
een spreker, zingen samen en praten na onder het genot van
een hapje en een drankje.
Vrijdag 28 februari 2020 komt spreker Bernard Terlouw uit
Zwaagwesteinde.
Als je nog geen Noorderman bent, maar wel ons een keer zou
willen bezoeken, dan nodigen we je uit om KOSTELOOS een
karakteravond mee te maken!
Noordermannen Dokkum
De bedrijfskantine van Veenma
Hogedijken 53, Dokkum
https://www.noordermannen.nl/team/dokkum/

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 11 februari.
Na welkom, gebed, zingen van gez. 445;1 en 2 lazen we uit
Johannes 3;14-21.
Hierna gingen we in kleine groepjes spreken over het laatste
hoofdstuk uit ons boekje 12 artikelen over de Heilige Geest.
De notulen en besluitenlijst werden onveranderd goedgekeurd.
De gemeentegids is in wording en ook over de invulling van de
gemeenteavond werd gesproken.
Hierna werden de lijsten voor de ambtsdragers verkiezing
vastgesteld. Blij en dankbaar zijn we met alle stembiljetten die zijn
ingeleverd. Dit is een teken dat u met ons meedenkt en meeleeft.
De ouderlingen gaan nu op pad om mensen te vragen of zij in
overweging willen nemen om een ambt te aanvaarden.
Eenieder wordt hierin veel wijsheid en zegen toegewenst.
Het lief en leed uit de wijken werd gedeeld.
De commissierondvraag leverde ook geen bijzonderheden op.
Na het zingen van Gez. 445;3 en een dankgebed mocht ik
iedereen rond 10 uur wel thuis wensen.
Uw voorzitter.

Agenda
24 febr
24 febr
27 febr
08 mrt

19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
14.00 uur

-

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

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

Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 21 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

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de
hemelen verheven.
Hebreeen 7:25-26 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

