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Uit de pastorie
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.
De liturgie voor deze viering is te vinden op de website van onze
kerk.
2e Paasdag 13 april is er geen dienst
Wel kunt u tussen 9.30 en 10.30 uur luisteren naar mooie
Paasmuziek vanuit onze kerk. Dit kan via:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21199
Verjaardagen
Op 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.

Paaskaars
Dit is de nieuwe Paaskaars 2020.
De afbeelding staat symbool voor Psalm 23.
231Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2Hij

laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3hij

geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
4Al

gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
5

Paasboodschap
Paaszondag van 12.00 12.15 uur zal de klok van
onze kerk luiden. Hiermee geven wij gehoor aan de
oproep van Classis Fryslân in samenwerking met de
Friese Raad van Kerken om op deze manier de
paasboodschap ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ te
laten luiden, horen en verstaan.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6Geluk

en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

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:
“Lit dyn libben wêze
lyk as de sinne,
mei leafde, lok en
waarmte om dy hinne!”
Dankbaar en blij zijn Folkert, Treeske en grote zus Jilda Hiemstra
van de Freulestrjitte 19, 9114RZ in Driezum met de geboorte van
hun dochter en zusje Imma. Vader, moeder en zus: van harte
gelukgewenst! Uiteraard gelden deze felicitaties ook voor pake,
beppe en overige familieleden.
Operatie: Henk v.d.Heide, Foarwei 3, 9113 PA, Wâlterswâld heeft
de afgelopen week gehoord dat zijn operatie op zich wel geslaagd
genoemd mag worden. Natuurlijk moet hij nog wel goed onder
contrôle blijven. We wensen hem, Dianne en kinderen veel
vertrouwen in de toekomst en weten dat we allen geborgen zijn in
de hand van de opgestane Heer.

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”.
Paasboodschap van de Protestantse Classis Fryslân
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief staat de
Paaasboodschap 2020 zoals deze door Ds. W. Beekman aan
de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de
Protestantse Classis Fryslân toegezonden is.
De Maatregelen aangaande de uitbraak van het coronavirus
zijn terug te vinden op de website van onze kerk.

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

Paasboodschap 2020
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de
Protestantse Classis Fryslân.
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669

Dit zijn de dagen van ons geloof. Van waken, bidden en
wachten op God. En van het goede doen. Voor u allen deze
paasdagen het gebed van Franciscus van Assisi:
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.
Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want door te geven ontvangen we,
door onszelf te vergeten vinden we,
door te vergeven wordt ons vergeven,
door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.

Lieve mensen,
Ik wens u een gezegende Pasen.
Dit zijn de dagen van ons geloof. Dit is de Stille Week waarin wij
het lijden en sterven van onze Heer gedenken. En stil is het
geworden. Stil zijn onze straten, stil en leeg onze kerken,
stil onze huizen, stil is ons hart.
Dit zijn de dagen van ons geloof. We horen en lezen het verhaal
van Jezus die heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven.
Als er ooit dagen zijn geweest waarin wij beseffen dat het kruis
midden in het leven staat, dan zijn het deze.
Dit zijn de dagen van ons geloof. Witte Donderdag, Goede Vrijdag,
Stille Zaterdag. Niet omdat deze dagen zo wit, zo goed en zo
gerust zijn, maar omdat we het in witte licht van het
Heilig Avondmaal en in het goede van Jezus’ dood geloven.
Dit zijn de dagen van ons geloof. Pasen, hart van ons geloof. De
Heer is waarlijk opgestaan, en wij met Hem. Als er ooit een
paasmorgen is geweest waarop wij de verwondering en
verwarring van de vrouwen en de discipelen voelen over het lege
graf, dan is het deze bewogen Pasen. Feest van geloof dat Gods
leven sterker is dan de dood.
Dit zijn de dagen van ons geloof. Vorige week heeft koning Willem
Alexander gebeld met de scriba van onze synode, ds. René de
Reuver. Hij sprak over de betekenis van het Paasfeest in deze
bijzondere tijd. En had een boodschap voor ons allen: “Pasen is het
feest van de wederopstanding. In deze crisistijd krijgt geloof in de
wederopstanding extra lading!”

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

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 17 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

