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Uit de pastorie
Dank!
Hartelijk dank voor de reacties van de afgelopen weken. Zowel op
de diensten, de paasgroet als even een mailtje of een telefoontje
om ons te bemoedigen. Het heeft ons goed gedaan.
Het is lastig om echt contact met elkaar te houden maar we hopen
en vertrouwen dat er op Gods tijd een andere tijd komt.
Voorlopig gaan we door met onze diensten op zondagmorgen.
Vandaag is ds. Terlouw van de Westereen te gast. De komende
weken hoop ik zelf weer voor te gaan.
De kerk is ‘s middags open! Elke zondagmiddag tussen 16.00 en
18.00 uur is een ieder welkom om even stil in de kerk te zitten, om
te bidden en te zingen. Of te musiceren.
We houden ons uiteraard aan de regels rondom corona maar weet
dat je welkom bent.
Met hartelijke groet, Leo Blees

Examens
In deze ongewone tijd zijn de examens voor
velen weer begonnen. Het is een bijzondere
tijd om
examen te
doen, zo
anders dan we gewend zijn.
Hopend dat jullie, ondanks deze
vervelende tijd, de motivatie
hebben om je best te doen. Om
uit eindelijk het diploma te halen.
En dat gaat jullie vast en zeker
lukken.
Wij wensen jullie veel succes en
Gods onmisbare zegen toe.
De hartelijke groeten van jullie jeugdouderlingen,
Jeanette van der Meulen en Tea de Groot.

Liturgie
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u de liturgie voor
de dienst van vanmorgen.
Luiseren 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”.
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 23 april 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren
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

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.
Efeziërs 1:7 (NBV)

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

MORGENDIENST 19 april 2020 te Driesum

Welkom
09:30 OPENINGSLIED: Psalm 119:1,4 Welzalig wie de rechte WEGEN gaan
Stil gebed// Votum en Groet
Gebed van verootmoediging en om verlichting met de HG
Kindermoment (Antje)
Kinderlied: via Spotify
Schriftlezing: Psalm 119: 9-16 en 25-32 NBV
LIED: ELB 308:1, 3 Doorgrond mijn hart (= Joh. de Heer 541)
Schriftlezing: Kolossenzen 3:16 NBV
LIED: ELB 459 Lees je Bijbel, bid elke dag
https://open.spotify.com/track/4Zd6grOQk3OtrAKvITtvPo?si=3BeDF0ViSQCdEyIccss51g
in NL, EN en 'I will make you fishers of men - if you follow me'
Uitleg en verkondiging
LIED: ELB 184: 1, 2, 4 (met refrein) Ik wandel in het licht met Jezus
https://open.spotify.com/track/2P0iI4YSXymUkuTt5J9q76?si=-W56KdkwSqyf-IJMgHLOQw
Pastorale mededelingen/ Dankgebed en voorbeden
Collecte?
SLOTLIED: Psalm 25:2 HERE, maak mij uwe wegen
Wegzending en Zegen (met gesproken AMEN)

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

