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Zondag 8 maart
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees; Iepen
Doarren Tsjinst.
De collecten zijn voor: 1e kerk, 2e pastoraat.
De kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De kinderoppas wordt verzorgd door Piet en Geerje
Boersma.
KLEIN GLORIA
In verband met de komende veertig-dagen tijd-de lijdenstijdzingen we niet het Klein Gloria. Dat doen we pas weer op
Paaszondag 12 april.
Een gezegende zondag toegewenst.

Woensdag 11 maart; biddag voor gewas en arbeid
Om 19.30 uur zal voorgaan dhr. L. Blees.
De collecte is dan voor de kerk.
Aansluitend aan de dienst wordt de jaarlijkse
gemeenteavond gehouden in de lokalen achter de kerk. U/Jij
wordt hiervoor allen van harte uitgenodigd.
Zondag 15 maart
In de morgendienst zal om 9.30 uur voorgaan ds. C.W.
Neef, Kollum.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees;
Lofprijsdienst.
De collecten zijn dan 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 Durk en Anneke
Reiding.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van
onze gemeente naar familie R. Raap-Hoekstra,
Achterwei 10, Driezum. De bloemen worden
bezorgd door familie M. De Jong-Sijtsma.
Woensdag 11 maart, Biddag, is er ook een bloemengroet.
Deze gaat met een hartelijke groet van onze gemeente naar
familie G.R. de Groot-Reitsma.

8 maart: Daar heb je vrienden voor
Iepen Doarren tsjinst met optreden van zanggroep ‘de
Kleine Kracht’ 14:00 uur
Zondagmiddag mogen we genieten van een optreden
van de Kleine Kracht o.l.v. Coby Helder-Kuik. Zanggroep
De Kleine Kracht bestaat uit mensen met een
verstandelijke beperking, de leeftijd varieert van begin
twintig tot tachtig jaar. Het thema van deze middag is
‘Daar heb je vrienden voor’. Frans Bauer schreef er zelfs
een nummer over.
Vrienden geven je vaak een goed gevoel, maar wist je
dat vriendschap ook prima werkt als medicijn? Niet alleen
de wetenschap, maar ook de Bijbel spreekt hierover.
Lees bijvoorbeeld eens: Johannes 15:13 "Er is geen
grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.”
Een vriend is iemand op wie je kan bouwen, iemand die
altijd voor je klaar staat wat er ook gebeurt. Samen sta je
sterker dan alleen. Vrienden kunnen elkaar helpen in
tijden van verdriet en moeilijkheden.
Samen hopen we er een mooie en bijzondere dienst van
te maken. De deur staat voor je open! Welke vriend of
vriendin nodig jij uit voor deze dienst?

LOFPRIJSDIENST
Beste mensen, zondagmiddag 15 maart hopen we weer
een ‘rop mar raak’ Lofprijsdienst te beleven waarbij u
‘verzoeknummers’ uit het MEEGENOMEN liedboek of de
EB ter plekke in kunt dienen.

Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad vergadert dinsdag 10 maart a.s. Om
19.30 uur in het lokaal achter de kerk.
Wist u dat ……….
Wist u dat wij een leestafel achterin de kerk hebben?
Wist u dat hier regelmatig nieuw leesvoer komt te
liggen?
Wist u dat iedereen hier gebruik van mag maken?
Wist u dat u deze boekjes, folders gratis mee mag
nemen?
Dus wat let u om hier gebruik van te maken.

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Gevraagd
Twee vrijwilligers voor het ophalen van oud
papier.
Oud papiercommissie
Bennie Kooistra/ Kor Hamersma
0511-423758 of 06-23749283

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.

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
08 mrt
08 mrt
10 mrt
12 mrt
29 mrt

14.00 uur
18.45 uur
19.30 uur
19.30 uur
14.00 uur

-

“Iepen Doarren tsjinst”
Muziek en zangavond GKV
Vergadering Kerkenraad
Bijbellezen: Openbaring 16-19
School en gezinsdienst

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 13 maart 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 wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid
bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood,
waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
1 Korintiers 15:54-55 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

