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Gemeente
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.

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”.

Met hartelijke groet, Leo Blees

Verjaardagen
Op 2 mei zijn jarig br. F.A. Hoekstra, Van Sytzamawei 14a, 9114
RW Driezum en br. H. Dijkshoorn, Foarwei 27, 9114 RA Driezum
en 7 mei zr. L. Wiersma-Zuidema, Doniawei 131, 9104 GL
Damwâld.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen
samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.

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.

Uit de gemeente
Geboortebericht: met blijdschap delen Berend en Christine mee
dat, op 29 maart 2020, hun een zoontje, Ynte, is toevertrouwd. Lief
broertje van Oitske. Wij wensen hun als gemeente veel geluk en
plezier met dit Gods geschenk.

Kosteres
Ina Kloosterman-Sytsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07.

Weer thuis: zuster S. Bremer-Postma, Prysterikker 15, 9113 PL,
Wâlterswâld is afgelopen vrijdag weer thuisgekomen uit het
ziekenhuis. We hopen dat zij thuis weer mag opknappen.
Geopereerd: in de afgelopen week is zuster. E. Sinia, Foarwei 6,
9113 PD, Wâlterswâld geopereerd aan haar linker oog. De operatie
is gelukkig geslaagd. We hopen dat verder herstel mogelijk zal zijn.
Liturgie
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u de liturgie voor de
dienst van vanmorgen.

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 1 mei, 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

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing
met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Colossenzen 3:16 (NBV)

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

Liturgie zondag 26 april 2020 09.30 GK Driezum

Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen

ELB 170 vers 1 en 2

Gebed
Kindermoment (Jeltsje)
Kinderlied via Spotify

Weer of geen weer

Schriftlezing

Filippenzen 1 vers 1 tot en met 11 uit de NBV

Zingen

Psalm 42 vers 4 en 7

Preek
Luisterlied via spotify

Een toekomst vol van hoop van Sela

Dankgebed en voorbeden
Zingen

Gezang 291 vers 1 en 2

Zegen (met gesproken Amen)

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

