1160-2021
Zondag 21 februari
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan ds. J. Mol.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. W. Feddema.
Ook deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Collecten: 1e Kerk; 2e Pastoraat.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.
Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 28 februari
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan
dhr. G.H. Visser.
Ook deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Collecten:
1e Kerk; 2e onderhoud; deurcollecte voor het jeugdwerk.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.

Bloemengroet
In verband met covid-19 zal de bloemengroet op een andere
manier worden verzorgd. Van tijd tot tijd zullen de
ontvangers op de nieuwsbrief worden vermeld.

Uit de gemeente
Br. Ytzen Dijkstra is opgenomen in het ZH te Drachten voor
onderzoek.
Adres: Nij Smellinge, Kamer 206, afdeling A,
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten.
Wij wensen hem veel sterkte en beterschap toe!
Meeleven
Bij deze willen we iedereen hartelijk danken voor de vele
kaarten en alle meeleven in welke vorm dan ook, die we
mochten ontvangen na het overlijden van onze heit en pake;
Sikke de Haan. Dat we in deze verdrietige tijd zoveel
meeleven en warmte vanuit de gemeente mochten
ontvangen dat heeft ons erg goed gedaan.
Annie en Wieger Jellema en kinderen
Verjaardagen
Op 26 februari is jarig br. P. Veenstra, De Sânharst 3, 9113
AT Wâlterswâld.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we
hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.
Van de archiefbeheerders
Willen alle commissies die het nog niet hebben gedaan hun
notulen van 2020 inleveren bij de archiefbeheerders (Jan en
Loekie). Ook van 2019 is nog niet alles binnen.
Alvast bedankt.

Wees erBIJ voor Rwanda - doe ook mee!
De zomer lijkt nog ver weg, maar
komt sneller dan we denken. Dit
jaar zetten we ons als zendingscommissie in voor Rwanda èn de
bij. In februari kunnen jullie zakjes
bijvriendelijke bloemenmengels bij
ons kopen. De opbrengst van de
verkoop gaat naar “Fryslân foar
Rwanda”. Doen jullie ook mee?
Er is keuze uit drie verschillende
mengsels met elk meer dan 20
verschillende bloemsoorten, zodat
er op elke grondsoort genoeg
bloemen op zullen komen:
● Vlindermengsel - hier komen zowel vlinders als bijen op
af, een genot om te zien;
● Kindertuin-mengsel - met lager-groeiende bloemen die
niet giftig zijn. Geen zorgen of kleine kinderen de bloemen
plukken en in de mond stoppen.
● Bijenmengsel - het mengsel dat het meest gericht is op
bijen, met ook prachtige bloemen.
Het zaadzakje wordt geleverd door een gerenommeerde
zaadteler, bevat uiteraard zaai-instructies en er zit 2 gram
zaad in. Dat is genoeg voor zeker 6 m2. Eén zakje kost EUR
2,50, drie zakjes kosten EUR 7,00.
Zaden kunnen besteld worden door een e-mail te sturen met
naam, adres, mengsel-keuze en aantal zakjes. Email:
henk.65.heide@gmail.com. Graag betaling door het bedrag
naar de Zending over te maken op rek. nr NL87 RABO
0343377810 o.v.v. Wees erBIJ Rwanda. De zakjes worden
dan zo snel mogelijk in de brievenbus bezorgd.
Bestellingen ontvangen we graag voor 5 Maart, zodat jullie
rond Pasen kunnen gaan zaaien!
Alvast bedankt voor jullie steun aan Rwanda,
De zending en evangelisatiecommissie

In Rwanda
worden ze blij
Door onze
verkoop van
zaden voor de
bij!

DANIËL 9:
“JERUZALEM DAT IK BEMIN” Nieuwsgierig?
Ga naar onze website of volg deze link.

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

Als leerlingen van Jezus op weg naar Pasen
Het valt niet mee in deze tijd van Lock down. Je moet meer
thuisblijven en thuis werken. En als je schoolgaande
kinderen hebt, moet je naast ouder ook nog eens leerkracht
zijn. Ook in het kerkelijke leven gaat het niet zoals we
gewend zijn. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Nu je
even niet kunt klaverjassen, biljarten, vergaderen en trainen
voor korf- of voetbal, kun je van je nood een deugd maken.
Is dit voor jou niet het juiste moment om zelf leerling te zijn?
Leerling van Jezus. Ja, eigenlijk ben je dat al. Jezus stuurde
zijn discipelen er op uit om leerlingen te maken.
Hoe houd ik de moed erin? Wat betekent het dat ik Zijn
leerling ben, juist in deze tijd? Blijf ik Hem volgen of gooi ik
het bijltje erbij neer? Wat kan ik van Jezus leren? Waar
haalde Hij de kracht vandaan om Zijn lijdensweg te gaan?
En hoe kan het Pasen worden? Hoe kan het volgen van
Jezus meer een plek krijgen in mijn leven?
De antwoorden op deze vragen komen je niet aanwaaien.
Petrus en Johannes waren hun leven lang leerlingen van
Jezus. Enkele voorgangers uit onze regio dagen je uit, om je
hier gedurende de 40 dagentijd eens in te verdiepen. Aan de
hand van dat dagboek ga je dag voor dag, stap voor stap op
weg naar Pasen. Naast een sleutelvers is er elke dag een
stukje onderwijs, een uitdaging, een gebed en een
toepassing. Elke week is er een toerustingsmoment op de
donderdagavond (online), waarna je met een paar andere
deelnemers in gesprek kunt gaan. Deze ontmoeting vindt
online plaats (afhankelijk van de geldende maatregelen). Je
kunt met een groepje meedoen, of individueel.
We nodigen je van harte uit om mee te doen!
Met het dagboek starten we in week 7, de eerste
toerustingsavond is op 18 februari. De laatste
toerustingsavond is op een woensdag en wel op 31 maart.
Opgave graag voor 13 februari. Voor opgave of meer info
kun je mailen naar Ypie Veenstra
(gjveenstra.bakker@solconmail.nl) of naar Leo Blees
(l.j.blees@knid.nl). Onkosten worden gedekt met een
vrijwillige bijdrage.
Namens de deelnemende voorgangers: Dhr. L. Blees, dhr.
W. Feddema, Da. H. Graafland, dhr. P. Knijff, Ds. K. van
Marrum, Ds. G. Otter, Ds. G. Timmer, mevr. Y. VeenstraBakker.

Vergadering kerkrentmeesters
Maandag 22 Februari hebben we vergadering om 19 uur.
Collectebonnen
Als er iemand bonnen wil hebben kunnen ze bellen met
Oege Dijkstra.tel.0622379497, of Griet Postma tel. 424569.
De kerkrentmeesters

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Kerkomroep
Sinds september 2020 is het niet meer mogelijk om, door
middel van een zogenaamde kerkwebradio, de diensten van
onze kerk te volgen. Kerkomroep is gestopt met het
faciliteren van analoge inbelverbindingen. Voor iedereen die
kerkomroep via internet ontvangt, verandert er niets. Dit blijft
als vanouds. Voor degenen die niet over internet beschikken
zijn er alternatieven. Wilt u hier meer over weten neem dan
gerust contact op met Jan de Groot, 0511-421718.
Agenda
22 feb.
05 mrt

19.00 uur

Vergadering Kerkrentmeesters
Bestellen voor actie kom erBIJ

Kosteres
Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07
Pastor
Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld. tel. 0511422052. mail: l.j.blees@knid.nl
Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 26 februari, 18.00 uur (liefst digitaal)
inleveren via mail:
nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Schriftelijk: fam. J. de Groot, Tsjerkeloane 27,
9113 PJ Wâlterswâld. Telefonisch: 0511-421718.
Bankrekeningnr. kerk:
NL52 RABO 0343 3571 00
Bankrekeningnr. diaconie: NL77 RABO 0343 3177 53

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden
in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
Filippenzen 3:10-11

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

Orde van dienst voor 21 februari 2021 te
DRIESUM/WÂLTERSWÂLD (GK) om 9.30 uur
Voorganger:
Organist:

Ds. J. Mol, Nijega
Fedde de Vries

Tweede zondag van de lijdenstijd/Invocabit
- Orgelspel voor de dienst
- Binnenkomst kerkenraad en voorganger
- Aanvangslied: Ps. 91: 1 en 2
- Stil gebed
- Votum en groet
- Lied: Ps. 91: 3
- Gebod: Filippenzen 2:5-11
5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet
vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,
8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven
en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de
hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
- Lied: ELB 244b: 1, 2 en 4
- Gebed om de opening van het Woord
- Kindermoment
- Lied: Projectlied in aansluiting bij kindermoment
Ik de bron van levend water
Jezus , bron van levend water,
dorst hoeft er niet meer te zijn.
Jezus, bron van levend water,
wordt in ons tot een fontein.
In een wereld vol van vragen,
is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus , bron van levend water,
dorst hoeft er niet meer te zijn.
Jezus, bron van levend water,
wordt in ons tot een fontein.
- 1e Schriftlezing: Romeinen 10:8-13
Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ – en dat betekent: de boodschap van het
geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. 9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood
heeft opgewekt, zult u worden gered. 10Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u
worden gered. 11Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12En er is geen onderscheid tussen Joden
en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13want er staat:
‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’

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

- 2e Schriftlezing: Lucas 4:1-13
Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de
woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren,
had hij grote honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’
4Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’ 5Toen bracht de duivel hem naar een
hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6De duivel zei tegen hem: ‘Ik
geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie
ik wil; 7als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid
de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de
tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 10Want er staat geschreven: “Zijn engelen
zal hij opdracht geven om over u te waken.” 11En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan
een steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 13Toen de duivel Jezus aan al
deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.
- Lied: Gz 177: 1, 5 en 7
- Preek
- Lied: Gz 193 (3 coupletten)
- Dienst van de gebeden
- Wijzen op de inzameling van de gaven
- Slotlied: Gz 173: 1, 2 en 3
- Zegen
- Amen (gesproken)

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

Liturgie 10-01-2020 Ger. Kerk Driezum
Voorganger:
Organist:

Wiebe Feddema
Fedde de Vries

Lied voor de dienst: opgave organist

Woord van welkom

LIED: NLB Iedereen zoekt U, Jong of oud

INTREDE door Voorganger:
GROET:
BEMOEDIGING:

LIED Psalm 25: 4 en 9: God is goed, Hij is waarachtig.

GEBED OM DE HEILIGE GEEST

WOORDDIENST:
SCHRIFTLEZING: Johannes 13: 1 – 17
131Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de
Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2Jezus en
zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te
verraden. 3Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug
zou gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom.
Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6Toen hij bij Simon
Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet,
maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze
niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn
hoofd!’ 10
Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar
niet allemaal.’ 11Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 12Toen hij hun voeten
gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij.
13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14Als ik, jullie Heer en jullie meester, je
voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan,
moeten jullie ook doen. 16Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan
wie hem zendt. 17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.

LIED Gezang 75: 4, 5 en 6. “U kennen, uit en tot U leven”

VERKONDIGING

LIED: Opwekking 705 TOON MIJN LIEFDE

Geloofsbelijdenis

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

GEBEDEN en GAVEN:
DANKZEGGING en VOORBEDE
GAVEN (digitaal / bij uitgang)

LIED: ELB 213

ZENDING EN ZEGEN
ZEGEN

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

