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Moment van gebed en bezinning
Namens de kerkenraad de volgende mededelingen m.b.t. de
diensten op zondag.
Wij volgen het advies van de classis Fryslân van de Protestantse
Kerk in Nederland en zullen geen openbare eredienst houden
komende zondag.
Wel zal er via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21199 een
uitzending zijn van een gebedsmoment waarin de kerkenraad zal
bidden voor de nood en
onzekerheid in de wereld en er ook gedankt wordt voor de
zegeningen die wij elke dag mogen ontvangen. Onze eigen
voorganger, Leo Blees, zal dit moment leiden.
Dit korte moment is D.v. zondagmorgen om 09.30 uur en de
kerkenraad nodigt iedereen uit om dan met ons mee te luisteren.
Zo zijn wij, zij het op afstand, toch met elkaar en met de Heere God
verbonden.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze
gemeente naar zuster J. Ludema-Reitsma, Koailoane
8, Wâlterswâld. De bloemen worden bezorgd door
Piet en Aukje Uitterdijk.

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 20 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

Verjaardagen
Op 18 maart is jarig zr. G. Leegstra-van der Bij, Prysterikker 22,
9113 PM Wâlterswâld en ook op 18 maart zr. H. Reitsma-Postma,
Freulestrjitte 23, 9114 RZ Driezum,
19 maart zr. M. Rozendal-Veenstra, Prysterikker 1, 9113 PL.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen
samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we
weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.
1 Johannes 3:2 (NBV)

Kijk ook op: www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

