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Zondag 23 februari
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. W. Feddema, Driezum.
De collecten zijn voor: 1e kerk, 2e Kerk in actie zending.
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.

Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 1 maart
In de morgendienst zal om 9.30 uur ds.J. Mol, Nijegea.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees.
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 Ruurdina Gros en Nellie
Boersma.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar familie D.R. de Jong-Heidstra,
Reinousreed 9, Wâlterswâld.
De bloemen worden bezorgd door zuster J. DijkstraKruiter.

Overleden
Op 15 februari j.l. is overleden Mevrouw Visser-Nicolai, de mem en
beppe van Henk, Geartsje en Knillis Visser, Foarwei 9, 9113 PA,
Wâlterswâld. We wensen hen en de verdere familie veel sterkte en
troost van onze hemelse Vader.

Verjaardagen
Op 26 februari is jarig br. P. Veenstra, De Sânharst 3, 9113 AT
Wâlterswâld.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen
samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.
Gevraagd
Drie vrijwilligers voor het ophalen van oud papier, waarvan 1 met
auto en aanhanger.
Oud papiercommissie
Bennie Kooistra/ Kor Hamersma
0511-423758 of 06-23749283
Collectebonnenverkoop
Maandag 24 februari is er weer collectebonnen verkoop.
Van 19.00 tot 19.30 bent u van harte welkom in de lokalen achter
de kerk.
Daarna vergaderen de kerkrentmeesters.

Uit de pastorie
Na een week in het rustige Drenthe mogen we weer met elkaar
verder gaan. Vanmorgen staat de dienst in het thema van Gods
gerechtigheid. Gerechtigheid, opnieuw een geloofswoord wat ik
probeer uit te leggen in de preek.
Deze week staat verder de Bijbelkring over Openbaringen voor
komende donderdagavond op de agenda. Verder vergadert de
Lofprijsdienst commissie op woensdag en dinsdagavond mag ik
op huisbezoek. Maandagavond is er de
Bijbelkring in Munnekezijl. D.V. volgende week zondagmiddag
hoop ik te preken over Ik geloof in God de Vader, de Schepper
van hemel en aarde. Schepper en schepping komen dan aan
bod. Milieu, CO2, maar vooral God als vaderlijke Schepper en
herschepper. Welkom!
Met hartelijke groet, Leo

LIJDENSTIJD
Volgende week zondag begint de kerkelijke lijdenstijd.
Naast wat we als kerken in de stille week organiseren kunt u of
jij zelf hiermee aan de slag, er is een 40 dagen kalender gratis
te bestellen per mail: info@kerkinactie.nl of per telefoon: 030
8801456
Via www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp is de app te downloaden
waarmee je elke dag een tekst krijgt
Of google op 40 dagen apps want er zijn meer 'clubs' die een
mooie app aanbieden.

Muziek- en zangavond
Thema: ’Juicht, alle volken, prijst de HEER’ zondag 8 maart in
Wâlterswâld
Op zondagavond 8 maart zal er in de Gereformeerde kerk ‘De
Lichtbron’ te Wâlterswâld (Tsjerkeloane 12) weer een muzieken zangavond worden gehouden. De avond begint om 19:30.
Vanaf 18:45 zijn de deuren geopend.
Het thema ’Juicht, alle volken, prijst de HEER!’. Is ontleent aan
psalm 100. In onze liederen, en in de muziek, zal dit thema naar
voren komen. Wij hopen zo onze God, en Redder, de dank toe
te brengen, met onze muziek en met onze stem. Wij hopen u en
jullie daarom ook allemaal te mogen ontmoeten!
Ditmaal is de zangavond in samenwerking met Christelijke
muziekvereniging ’Excelsior’ te Driezum-Wâlterswâld, onder
leiding van Gouke Gerben Wielenga. Het orgel zal worden
bespeeld door Jogchum Sipma.
De toegang is geheel vrij. Wel zal er, t.b.v. de onkosten, een
deurcollecte gehouden worden. Na afloop van de zangavond is
er verder de gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie,
thee of fris.
Neem gerust vrienden en familie mee. Van harte welkom!

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Agenda
24 febr
24 febr
27 febr
28 febr
29 febr
08 mrt
08 mrt

19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.15 uur
14.00 uur
18.45 uur

-

Collectebonnenverkoop
Vergadering Kerkrentmeesters
Bijbellezen: Openbaring 12
Noordermannen Dokkum
Cabaretier Jacob Spoelsta GKV
“Iepen Doarren tsjinst”
Muziek en zangavond GKV

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.
Noordermannen Dokkum
Vrijdag 28 february 2020 komt spreker Bernard Terlouw uit
Zwaagwesteinde.
https://www.noordermannen.nl/team/dokkum/

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

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 28 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

We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
1 Johannes 4:21 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

