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Maatregelen aangaande de uitbraak van het Corona virus.
De uitbraak van het Corona Virus maakt dat de wereld heftig in
beroering is. Sinds vorige week is normale kerkgang al niet meer
mogelijk en dagelijks worden nieuwe of verzwaarde maatregelen
afgekondigd. De kerkenraad probeert zo goed mogelijk in te spelen
op alle maatregelen en wil daarbij de gemeenteleden zoveel
mogelijk betrekken.
Naast de grote zorgen die er zijn, zien we ook veel lichtpuntjes. We
zien dat er een groot gevoel van saamhorigheid en solidariteit in
onze steeds meer verkilde maatschappij is ontstaan en het doet
ons goed om prachtige initiatieven te zien opbloeien, ook binnen
onze gemeente.
Hieronder een aantal mededelingen van de kerkenraad:
•
Invulling erediensten: op dezelfde wijze als vorige week,
alleen kerkenraadsleden zullen daarbij aanwezig zijn. De
komende drie weken zal alleen om 09.30 uur een
morgendienst plaatsvinden, deze diensten worden door Leo
Blees verzorgd en kunnen worden beluisterd via
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21199
•
Kindernevendienst: a.s. zondag zal er tijdens de
ochtenddienst een kindermoment zijn, de kinderen kunnen dit
thuis via de kerkomroep meebeleven. Dit kindermoment wordt
verzorgd door Jeltsje v.d. Veen.
Zij zorgt ook voor een soort uitwerking op de website.
•
Bloemengroet: deze wordt voorlopig opgeschort, dit omdat
persoonlijk contact te veel risico’s met zich meebrengt.
•
Website en nieuwsbrief: via deze kanalen zullen we
proberen de gemeente zoveel mogelijk op de hoogte te
houden. De nieuwsbrief kan worden gelezen via de website:
https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl/
•
Pastoraat: de laatste ontwikkelingen betekenen dat pastoraat
op de normale wijze niet meer mogelijk is. Het bezoeken van
ouderen, zieken, enz. is tot nader order in principe niet meer
toegestaan, dit vanwege het risico op overdragen van het
virus. Het betekent dat we moeten zoeken naar andere en
veilige manieren om toch invulling aan het pastoraat te geven.
Denk daarbij aan telefonisch contact, app of mail. De
wijkouderling en onze voorganger zijn desgewenst
beschikbaar voor een telefonisch gesprek. In de
gemeentegids vindt u hun contactgegevens. Vriendelijk
verzoek aan de gemeenteleden: wilt u uw contactgegevens
aan uw wijkouderling doorgeven, zodat contact gemakkelijk en
op meerdere manieren gelegd kan worden? Alvast bedankt.
•
Omdat de kans aanwezig is dat ook een wijkouderling
wegens ziekte uitvalt, is besloten dat de wijk wordt
waargenomen door de wijkouderling van een andere wijk. Wijk
1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 zijn elkaars waarnemers. Mocht onze
voorganger uitvallen, dan kan via de wijkouderling een beroep
worden gedaan op een vervanger.

•

Het kerkgebouw zal de eerstvolgende zondagen tussen
16.00 uur en 18.00 uur worden opengesteld voor mensen
die behoefte hebben om even in Gods huis te zijn,
bijvoorbeeld voor een moment van bezinning. Voor wie
daar gebruik van wil maken: neem de voorschriften in het
kader van het Coronavirus daarbij in acht.
Voor evt vragen ben je wekom.
Verjaardagen
Op 23 maart is jarig br. G. Visser, Bonifatiusstrjitte 10, 9113 PV
Wâlterswâld en 29 maart br. F. de Vries, Trekwei 3, 9113 AR
Wâlterswâld Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar
en we hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.
Geboortebericht
"Dêr 't dyn libben begjint
wurdt ús lok en leafde maar"
Op 7 maart j.l. werd in het gezin Hindrik, Djoke, Tyme en Jetze
vd Valk van de achterwei 23, 9113PC Wâlterswâld een derde
kindje geboren. Rynk is zijn naam. Ouders en grote broers
willen we van harte gelukwensen met dit Godsgeschenk.
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

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons
werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid.
Amen. Efeziers 3:20-21 (HSV)

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 10-03-2020.
Na welkom gebed, zingen van Gez 463;1,2 en 4 lazen we uit
Jakobus 5;13-20.
Omdat we nog geen nieuw boekje hebben,hadden we Leo Blees
gevraagd om het verschil uit te leggen tussen de 40 dagen tijd en
de lijdenstijd. In het kort; Van oorsprong komt de 40 dagentijd uit de
R.K. kerk met vasten na een tijd van uitbundigheid. Lijdenstijd komt
uit de protestantse kerk, duurt 7 weken en er wordt dan veel
aandacht besteed aan het lijden van Jezus Christus.
Na een kort gesprek hierover gingen we door met de algemene
zaken.
Notulen en besluitenlijst werden na een kleine aantekening
goedgekeurd.
De gemeentegids 2020 is weer bij elk gemeentelid bezorgd.
De laatste voorbereidingen van de gemeenteavond werden nog
doorgenomen.
De plaatselijke regeling, die is aangepast door het moderamen,
werd door de kerkenraad goedgekeurd.
Het wel en wee uit de wijken werd gedeeld.
Ook werd er nog gesproken over de ontroerende dienst die we
hadden op 8 maart met medewerking van de Kleine Kracht.
Deze dienst had als thema; Daar heb je vrienden voor.
Dankbaar zijn wij als kerkenraad dat er ook zovele gemeenteleden
als 'vrienden'' hier aanwezig waren.
Censura Morum werd gehouden voor het te vieren Heilig
Avondmaal op witte donderdag 9 april.
Na het zingen van Gez 464;1 en 2 en een dankgebed werd een
ieder wel thuis gewenst.

Kort verslag van de gemeenteavond.
Onze jaarlijkse gemeenteavond werd dit jaar gehouden na de
biddagdienst op 11 maart.
Nadat een ieder een kopje koffie of thee had gekregen kon uw
voorzitter een ieder welkom heten.
Na het lezen van Lucas 8;4-8,gebed en het zingen van Gez
223;1,6 en 7 werden de notulen van de vorige gemeenteavond
door genomen.
Deze worden altijd vermeld in de gemeentegids.
Daarna werd de nieuwe gemeentegids globaal doorgenomen.
Ook de financiën werden doorgenomen en de boekhouders
werden bedankt voor het vele werk wat zij hierin verrichten.
Na de pauze werden er papieren uitgedeeld met hierop een 4
tal vragen. De kerkenraad is met een nieuw beleidsplan bezig
en zij wil ook graag weten hoe onze gemeente over bepaalde
dingen denkt.
Het ligt in de bedoeling om dit later met de gehele gemeente te
delen.
Rond de klok van 22 uur konden wij onze kosters bedanken en
na het zingen van Gez 172;1 en 4 sloot Leo Blees deze avond
af met een dankgebed.
Uw voorzitter.

Liturgie zondag 22 maart 2020 09.30 GK Driezum/Munnekezijl
Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen

Psalm 84 vers 1 en 6 (piano)

Gebed

1e deel Jeltsje
2e deel Leo

Geloofsbelijdenis
Zingen

Gezang 177 vers 1, 3 en 6 (piano)

Lezing

Mattheus 27 vers 11 tot en met 26

KND

Verhaal verteld door Jeltsje

Luisteren

Lied van de KND Waarom door Elly en Rikkert
https://www.youtube.com/watch?v=n0EqhSrnclI

Preek
Zingen

Ik zal er zijn via spotify
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Gebed
Zingen

ELB 191 vers 1 en 2 (piano)

Zegen

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl

