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Uit de pastorie
Vandaag opnieuw kerkdienst via kerkomroep.nl. In deze dienst
lezen we verder over Jezus en de kruisiging.
Het verhaal van de kindernevendienst wordt vandaag verteld door
Antje Pafforaat. De preek gaat over Christus in de 3 uren van
duisternis.
Wat betreft de komende diensten het volgende;
Donderdagavond 9 april is er om 19.30 uur dienst waarin het
Heilig Avondmaal gevierd wordt. Deze viering is uiteraard in uiterst
kleine kring in de kerk maar u bent van harte uitgenodigd om deze
dienst thuis mee te vieren.
Aan een ieder de eigen keuze hoe u dit invult. Luistert u mee of
deelt u zelf ook brood en wijn. Het is de bedoeling dat iedereen hier
een eigen keuze in maakt. Wij hopen op een waardige
Avondmaalsviering waarin de verbinding tussen Christus en de
gemeente voorop mag staan. Brood en wijn zijn tekenen. Het gaat
uiteindelijk om de diepe verbinding door het geloof.
Goede Vrijdag 10 april is er een dienst om 19.30 uur. Ook vanuit
onze eigen kerk. U bent van harte uitgenodigd om dan ook mee te
luisteren.
1e Paasdag 12 april hebben we de dienst om 09.30 uur. Deze
keer vanuit een andere locatie. De Ferbiningstsjerke van de
Westereen. Als u deze dienst wil meemaken dan kunt u afstemmen
op RTV NOF. Deze dienst wordt nl. rechtstreeks op televisie en
internet uitgezonden. Zowel in beeld als geluid. Dat betekent dat u
de dienst kunt bekijken via het TV kanaal van RTV NOF of via de
website van RTV NOF. Maar ook via de radiozender van deze
omroep. Deze dienst staat onder verantwoording van onze
kerkenraad dus er is dan geen dienst via onze eigen kanalen. De
week erna, zondag 19 april is dat wel weer het geval.
2e Paasdag 13 april is er geen dienst
Verjaardagen
Op 6 april is jarig br. B. Leistra, Dokkumerloane 19a, Wâlterswâld,
7 april br. S. Sinia, Foarwei 6, 9113 PD Wâlterswâld, 8 april zr.
A.J. Daane-van Weijen, De Steech 11, 9114 RM Driezum, 10 april
br. P.H. Boersma, Ophuystrawei 3, 9114 RC Driezum en 13 april
br. B. Visser, Foarwei 16, 9114 RB Driezum.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen
samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.
Oud papier inzameling 11 april vervalt
Gezien de ontwikkelingen omtrent het Corona virus heeft de oud
papier commissie besloten om op zaterdag 11 april en tot nader
bericht geen oud papier op te halen. Zet daarom geen oud papier
langs de straat. Bewaar het binnen totdat de inzameling weer start.
Wij realiseren ons dat dit ongemak met zich meebrengt, maar wij
vragen uw begrip hiervoor. De Oud Papier Commissie, Kor
Hamersma en Benny Kooistra

Luisteren naar Kerkomroep
Mocht u problemen ondervinden om verbinding te krijgen met
Kerkomroep, het vinden van onze kerk of andere problemen die het
niet mogelijk maken om naar de live uitzending van onze kerk te
luisteren dan mag u gerust contact opnemen met Jan de Groot. Hij
is contact persoon voor de Kerkomroep. Zie telefoon nummer bij
“nieuwsbrief”.

Uit de gemeente
Geboren: op 19 maart 2020 is geboren, Marinthe, dochter van
René en Ellen van der Veen. Wâldhiem 11, 9113 PS
Wâlterswâld. We willen de ouders van harte gelukwensen met
dit Godsgeschenk.
Geboren: we willen, als gemeente, graag Henk en Geertje
Visser, Foarwei 9, 9113PA, Wâlterswâld van harte feliciteren
met hun eerste pake- en beppesizzer Rinske. Rinske is
geboren op 19 maart en een dochter van Otte en Lisanne.
Geopereerd: Henk v.d. Heide, Foarwei 3, 9113PA, Wâlterswâld
heeft afgelopen maandag een geslaagde operatie gehad.
Komende week wordt de uitslag bekend gemaakt. We wensen
hem een verder herstel en bidden dat hij, Dianne en de
kinderen in Gods vertrouwen de toekomst tegemoet mogen
gaan.
Medeleven: op dinsdag jl is de (schoon) vader van Pietsje en
Jan Visser van de Singel 16a, 9114 RN Driezum, overleden.
Gelukkig was het mogelijk dat de familie op een warme en
waardige wijze afscheid van hem kon nemen. Toch valt een
definitief afscheid zwaar. We wensen Pietsje, Jan, hun
kinderen, kleinkinderen en de overige familieleden heel veel
sterkte en de troostende nabijheid van God toe.
Medeleven: de schoonzuster van Aukje en Piet Uitterdijk van de
Meester Hofstrastrjitte 35, 9114RE in Driezum, is afgelopen
week overleden. We wensen Aukje en Piet en de verdere
familie heel veel sterkte en hopen en bidden dat ze de kracht
mogen ontvangen om dit verlies te verwerken.
Gift
Via dhr L Blees is een gift van €100.- binnengekomen.
De gever heeft aangegeven dat dit bedrag ter compensatie is
voor de collecte’s die nu niet gehouden kunnen worden en in de
wetenschap dat de kosten wèl gewoon door gaan.
Hartelijk dank! Uw College van kerkrentmeesters.
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 10 april 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

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

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 eventuele vragen ben je welkombij uw wijkouderling.
(zie gemeentegids)

Liturgie zondag 5 april 2020 09.30 GK Driezum/Munnekezijl
Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen
Psalm 103 vers 1 en 9 (piano)
Gebed
1e deel Antsje
2e deel Leo
Geloofsbelijdenis
Zingen
Gezang 192 vers 1, 2 en 3 (piano)
Lezing
Mattheus 27 vers 45 tot en met 56 en 62 tot en met 66
Zingen
ELB 114 vers 1, 3 en 7 (piano)
KND
Verhaal verteld door Antsje
Luisteren
Lied van de KND via spotify?
Preek
Zingen
Sela met Agnus Deï
https://www.youtube.com/watch?v=ojtUQXId7uI&list=PL908F49BFBED1
61F4
Gebed
Zingen
ELB 55 vers 1, 3 en 4 (piano)
Zegen

"Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch
leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."
Romeinen 8:37-39

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

