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Zondag 17 mei
Vanmorgen zal om 9.30 uur voorgaan dhr. J.Y. van der Wal,
Morra. Dit is een Fryske tsjinst.
Deze dienst is weer te volgen via de kerkomroep.

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

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.

Uit de gemeente
Pieter en Aukje Reitsma van de Freulestrjitte 2, 9114 RZ
Driezum, hopen op 16 mei a.s. hun veertigjarig huwelijksjubileum
te vieren. We willen hen alvast van harte feliciteren met dit
heuglijke feit en wensen hen een hele fijne dag, voorzover
mogelijk samen met kinderen en kleinkinderen. Moge God hen
nog vele gezonde en gezegende jaren schenken.

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.

Oproep
Onze kerk heeft een website, mogelijk hebt u/ heb jij deze wel
eens bezocht. Het onderhoud en up to date houden van de
website is best wel een klus, zeker als er maar èèn iemand is die
de website onderhoud. Bovendien is een bemensing van één
persoon nogal kwetsbaar. Het zou daarom fijn zijn als er een
"maatje" is die mee wil helpen/denken om aan de website te
werken en vernieuwingen/verbeteringen door te voeren. We doen
een oproep aan jong, oud en er tussenin om onze website in de
lucht te houden en zo een steentje bij te dragen aan de opbouw
van onze gemeente. Lijkt dit je wel iets toe? Wacht niet langer en
neem contact op met Jan de Groot (via e-mail: j.groot@knid.nl).

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.

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

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 contactpersoon voor de Kerkomroep. Zie telefoon
nummer onder “redactie”.

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

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.

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

Pastor
Dhr. L. Blees, Foarwei 29A, 9113 PA Wâlterswâld.
tel. 0511-422052. mail: l.j.blees@knid.nl

"Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade
blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt."
2 Tessalonicenzen 2:16-17

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

Liturgie foar snein te moarn 10 meie 2020
Liet fan yntocht: Psalm 68, 12 en 7
12. Jim keninkriken, romje Him!
Heech út ‘e himel klinkt Syn stim
ûntsachlik oer de lannen.
Set oan syn krêft en hearskippij
de jubel fan in lofsang by,
ús lot leit yn Syn hannen.
Syn hearlikheid en heech befel
steane_as in wacht oer Israël,
foar wa’t de folken beven,
Hy sterket ús, Hy wit ús bêst,
Syn troan stiet oer de iuwen fêst:
de Hear is heech ferheven!

7. God is ús heil, hallelujah!
Him komt in lûde lofsang ta
Hy holp ús al ús dagen.
Hy joech ús frede foar geweld
en hat ús yn ‘e romte steld,
Hy wol ús libben drage.
Yn dagen fan ellinde_en kwea,
al drige ús de wrede dea,
God liet ús net alline;
Hy hat ús romte_en útkomst brocht,
de Heare Heare is it ljocht
dêr’t wy mei fierder kinne.

Stil gebet, Wurd fan ferwachting, Groetnis
Sjonge: Psalm 63: 1
1. Nei Jo, myn taflecht en myn Hear,
giet al myn langst en leafde hinne,
Ik wit dat Jo myn libben binne,
ja, mear as al wat ik begear.
Sjoch hoe’t myn siel en sinnen smachtsje
nei Jo yn dit ferskroeide lân,
dêr’t fel en fûl de sinne_op brânt,
hoelang moat ik noch op Jo wachtsje?
Gebed
Skriftlêzing: Psalm 63
Gods geunst is mear as it libben
63 1In psalm fan David, doe’t er yn ’e wyldernis fan Juda tahâlde.
2O God, Jo binne myn God
en ik sykje om Jo,
myn siele hat toarst nei Jo,
myn libben smachtet nei Jo,
as droege, toarstige grûn,
dy’t gjin wetter krijt.
3Sa sjoch ik yn it hillichdom nei Jo út
om jo macht en gloarje te oanskôgjen.
4Want jo geunst betsjut mear as it libben;
dêr moatte myn lippen Jo om priizje.
5Sa wol ik Jo loovje myn libben lang
en yn jo namme myn hannen opstekke.
6As mei fet en moarch wurd ik sêde,
myn mûle is fol jubel en lof.
7As ik op bêd oan Jo tink
en oer Jo mimerje as ik wekker lis,
8– jawis, Jo binne my in help wurden;
yn it skaad fan jo wjukken jubelje ik.
9Mei hert en siel hingje ik oan Jo
en jo rjochterhân hâldt my oerein.
10Mar dy’t sûnder reden my op it libben geane,
lit har yn ’e ûngrûn weisinke.
11Se moasten har oerjaan oan ’e macht fan it swurd
en in proai fan jakhalzen moasten se wurde!
12Dan sil de kening bliid wêze yn God;
elk dy’t by Him swart, sil der wakker fan sprekke,
as de mûle fan ’e leagensprekkers tichtstoppe wurdt.

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

Psalm 63: 2
2. Hoe mocht my, dêr’t Jo alter stiet,
alear Jo macht en heechheid blinke,
de lof fan Jo genede klinke,
dy’t fier oer alle libben giet!
Koe ‘k al myn dagen Jo sa priizje,
Jo namme_oanbidde _en trouwe noed!
Och, joegen Jo my krêft en moed,
hoe soe ‘k Jo sjongend tank bewiizje!
Ferkundiging
Sjonge: Psalm 63: 3
3. Sa faak as ik Jo heech bestjoer
bemimerje yn ‘e stille nachten
en wekker lis de lange wachten,
dan rint my ’t hert fan blidens oer.
Dêr’t Jo de wjukken oer my spriede,
dêr kin ik skûlje en haw ik rêst.
Jo rjochterhân hâldt me_altyd fêst,
ik lit my yn fertrouwen liede.
Gebeden
Slotliet: Liet 416
Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje,
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol de wegen foar ús slochtsje,
ús net nei ús sûnden rjochtsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
Wol ús mei Jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Hear, wês mei ús oant in oare kear,
as wy wurch en warleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Seine

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

