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Uit de pastorie
Einde van deze week hopen Mieke en ik een paar dagen weg te
gaan. Even ontspannen. Wij zijn afwezig van vrijdag 8 tot en met
vrijdag 15 mei.
Voor de kippen, konijnen en kinderen wordt gezorgd! Mocht u in
deze week iemand nodig hebben dan wil ik u vragen om contact
op te nemen met uw wijkouderling of voorzitter.
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

Uit de gemeente
Overleden: in de afgelopen week is de broer/zwager, Dhr. Germ
v.d.Zwaag, van Wietse en Sjoukje v.d. Zwaag, Prysterikker 24,
9113 PM, Wâlterswâld, overleden. We willen de familie, ook Durk
en Anneke v.d.Zwaag als oomzeggers, veel sterkte en Gods
nabijheid wensen.
Verhuisd: vertrokken naar Wergea, Jitske Werkhoven van de
Doniawei 133. Dat ze zich maar snel thuis mag voelen in haar
nieuwe woonplaats.
Geboren: Fedde en Baukje de Vries zijn opnieuw pake en beppe
geworden van een kleinzoon genaamd Arjan. Hij is de zoon van
Folkje en Jeroen.
We willen jullie als gemeente van harte feliciteren met dit grote
wonder!
Opgenomen: Jolanda, dochter van zr. Margriet Schotanus
verblijft sinds afgelopen week in het UMCG en haar toestand is
nog zorgelijk. Dochtertje Marit is afgelopen week weer
thuisgekomen, we bidden Margriet, Marcel en familie Gods kracht
en nabijheid toe.
Gevallen: afgelopen week is Geartsje (fan Piet) Boersma van de
Ophuystrawei 3, 9114RC, Driezum, gevallen met de fiets. Het
bleef helaas niet alleen bij schrik en schaafwondjes maar ook
heeft ze daarbij haar pols gebroken. Voor het laatste vinden er de
komende week nog nadere onderzoeken plaats. We hopen en
bidden met haar dat het herstel voorspoedig mag verlopen.

Medeleven
Als je kijkt naar het nieuws of de krant leest dan valt op dat er
veel leed in de wereld is. Leed veroorzaakt door natuurrampen,
epidemieën, oorlogen, geweld, enz. Je moet er maar slachtoffer
van zijn. We staan er niet altijd bij stil dat de slachtoffers ook
familie, vrienden of collega's hebben die ook hard door zoiets
kunnen worden getroffen. Laten we nooit vergeten dat ook zij
slachtoffer zijn. Niet altijd is het leed ver van ons bed, het kan ons
allemaal overkomen. Laten we in onze gebeden alle mensen,
waaronder ook gemeenteleden, gedenken in onze gebeden, dat
God uitkomst en troost mag brengen.

Bijzondere mededeling
Ziekenzalving/ ziekenzegening:
Enige tijd geleden heeft Tet Visser bij de kerkenraad een verzoek
om ziekenzalving (ook wel ziekenzegening genoemd) ingediend.
Ziekenzalving moet worden gezien als een teken van de
heilbrengende nabijheid van God. Het is een handeling waarin op
geconcentreerde wijze met en voor de zieke wordt gebeden, en
om de kracht van de Geest van Christus wordt gevraagd. Door te
luisteren naar woorden uit de bijbel, door gebed, handoplegging
en zalving worden we bepaald bij Christus. En waar Christus
nabij is, bevinden we ons in een krachtenveld waar we in alle
opzichten beter van worden.
Ziekenzalving heeft goede Bijbelse gronden. Het bekendste
Bijbelgedeelte waar van ziekenzalving sprake is, vinden we in
Jakobus 5: 13 – 16: 'Laat iemand die ziek is de oudsten van de
gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met
olie zalven in de naam van de Heer.”
De kerkenraad heeft aangegeven welwillend te staan tegenover
dit verzoek om ziekenzalving/zegening en zal hieraan
medewerking verlenen. In een later stadium zal de kerkenraad
een definitief besluit nemen omtrent ziekenzalving in onze
gemeente.
Hoewel in het dienstenboek van de PKN hiervoor orden van
dienst staan opgenomen, is het binnen veel gemeenten nog een
onbekend fenomeen. Om onze gemeenteleden hiermee te laten
kennismaken was het in eerste instantie de bedoeling om een
themadienst te houden en aansluitend belangstellende
gemeenteleden onder het genot van een kop koffie de
gelegenheid te geven om nadere informatie te krijgen en
eventuele vragen te kunnen stellen.
Vanwege de perikelen rond Corona is er nog geen geschikte
gelegenheid geweest om de gemeente hierover op een
zorgvuldige en passende wijze nader te informeren. Omdat het
zich niet laat aanzien dat er op korte termijn wel kerkdiensten en/
of samenkomsten mogelijk zijn, is besloten om de gemeente in
eerste instantie via deze nieuwsbrief alvast te informeren. Ook zal
onze voorganger hier tijdens de eredienst nog aandacht aan
besteden. De Kerkenraad hoopt op ieders begrip voor deze wijze
van communiceren. Zodra de omstandigheden het weer toelaten
komen we nader op dit onderwerp terug.
Laten we als gemeente Tet Visser opdragen in onze gebeden.
Gemeenteleden worden, als daar nu al behoefte aan is, in de
gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Daarvoor kan men bij
Leo Blees of leden van het moderamen (Linie Visser, Sietske
Leistra, Oege Dijkstra, Tamme Halma of Jan Fokkens) terecht.

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

Kort verslag moderamen bijeenkomst op 30-04-2020.
Het moderamen komt nu meestal om de 2 a 3 week bijeen om
wat zaken door te nemen. Meestal worden de afgelopen diensten
geëvalueerd en bespreken we hoe we de komende ere diensten
kunnen invullen. Ook wordt besproken wie aanwezig zal zijn
tijdens de openstelling van de kerk op de zondagmiddag.
Ingekomen
stukken, mutaties maar ook lief en leed uit onze gemeente wordt
gedeeld.
De komende tijd gaan we uitzoeken wie van onze gemeente niet
is aangesloten op internet en dus geen nieuwsbrief kan
ontvangen. De volgende moderamen vergadering is op 20 mei.
Hierin gaan we dan ook aandacht schenken aan de
bloemengroet en hoe we die weer kunnen op starten.

WWJD (WHAT WOULD JESUS DO) . Joh.5: 19-23

Gift
Via dhr Blees is er een gift van €100.- voor de kerk
binnengekomen. Hartelijk dank hiervoor.
We zijn dankbaar dat er ook in deze moeilijke tijd aan gedacht
wordt dat de kerk niet zonder uw bijdragen kan.
Uw College van kerkrentmeesters.

WWJD (WHAT WOULD JESUS DO) .
Joh.5: 19-23
Door zijn eenheid met God leefde Jezus zoals God wilde.
Door onze identificatie met Jezus, moeten we leven zoals Hij wil.
De vragen, WAT ZOU JEZUS DOEN?
En WAT WIL JEZUS DAT IK DOE?
Kunnen ons helpen de juiste keuze te maken.
Daar gaat deze quilt over. We beginnen bij het Grote rode hart,
Dit beeldt Jezus Grote liefde uit voor alle mensen.
De stralen die bij Jezus Hart wegkomen houdt elk mensen hart
vast. Sommige harten zijn al aardig op weg naar de kleur van
Jezus Hart.
Onze opdracht is, de medemens van Gods grote liefde vertellen
zodat alle harten de kleur van Jezus hart krijgen.
De woorden WHAT WOULD JESUS DO (Wat zou Jezus doen)
Moeten we leren gebruiken bij elke keuze die we maken.
De spijkers beelden de pijn en de vernedering uit die Jezus voor
ons heeft ondergaan aan het kruis. Om zo de weg voor ons vrij te
maken.
Maar zonder de HEILIGE GEEST ( die op het hoekje zit van het
kruis) blijft ons hart donker en snappen we niets van Jezus Grote
liefde voor alle mensen.
Ina.

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 onder “redactie”.
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-Sijtsma, 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 8 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

Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij
zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
Filippenzen 2: 7b - 8 (NBV)

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

Liturgie zondag 3 mei 2020 09.30 GK Driezum

Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen

Psalm 72 vers 1, 4 en 7

Gebed
Kindermoment (Alie)
Kinderlied via Spotify
Schriftlezing

Filippenzen 2 vers 1 tot en met 11

Zingen

ELB 213 vers 1, 3 en 5

Preek
Luisterlied via Spotify

Opwekking 705 Toon Mijn liefde

Dankgebed en voorbeden
Zingen

Gezang 473 vers 1, 8 en 10

Zegen (met gesproken Amen)
Zingen

Gezang 411 vers 1 en 6 ‘het Wilhelmus’

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

