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Zondag 21 juni
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan ds. A. Bouman,
Leeuwarden; viering Heilig Avondmaal
Er zullen weer een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig
mogen zijn bij de eredienst.
Deze dienst is voor het eerst ook live te volgen via het youtube kanaal van onze kerk.

https://www.youtube.com/watch?v=ErmW_G58K6s
De dienst blijft ook altijd te volgen via de kerkomroep.
Avondmaalscollecte. Deze is bestemd voor “het vergeten
kind”.
Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 28 juni
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees
De dienst blijft te volgen via de kerkomroep.
Collecten: 1e Kerk; 2e Pastoraat; deurcollecte voor het
jeugdwerk.
De kerk is elke zondagmiddag open!
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.
Bloemengroet
De bloemencommissie heeft de volgende
gemeenteleden een bloemengroet gebracht.

Fam. J. Visser-van der Zwaag, Singel 16A, Driesum.
Fam. R. Douma, Dokkumerloane 29, Wâlterswâld.
Fam. G. Visser-Elzinga, Bonifatiusstrjitte 10, Wâlterswâld.
Fam. H. van der Valk-Castelein, Achterwei 23, Wâlterswâld.
Fam. P. Uitterdijk-Kloostra, Master Hofstrastrjitte 35,
Driezum.
Fam. R. Van der Veen-Haakma, Wâldheem 11, Wâlterswâld.
Fam. B. van der Land-Visser, Foarwei 17, Driezum.
Fam. F. Hiemstra-Hamersma, Freulestrjitte 19, Driezum.
Broeder H. Van der Heide, Foarwei 3, Wâlterswâld.
Zuster S. Bremer-Postma, Prysterikker 15, Wâlterswâld.
Zuster E. Sinia, Foarwei 6, Wâlterswâld.
Fam. W. Van der Zwaag-Koonstra, Prysterikker 24,
Wâlterswâld.
Zuster M. Schotanus, Fuldastrjitte 20, Wâlterswâld.
Zuster G. Boersma-Schaafsma, Ophuystrawei 3, Driezum.
Fam. P. Reitsma-de Groot, Freulestrjitte 2, Driezum.
Fam. J. Van der Meulen-van der Veer, Wâldheem 20,
Wâlterswâld.
Verjaardagen
Op 27 juni is jarig br. W. Leegstra, Prysterikker 22, 9113 PM
Wâlterswâld en 30 juni br. S. Visser, Achterwei 24,
Wâlterswâld. We willen de jarigen van harte feliciteren met
hun verjaardag en een goede viering toewensen.

Nieuwe ambtsdragers
Blij en dankbaar maakt de kerkenraad bekend dat er weer
gemeenteleden bereid zijn gevonden om een ambt in de
kerkenraad te willen aanvaarden.
Als ouderling echtpaar; Wieger en Annie Jellema- de Haan;
als jeugdouderling Douwe Boersma en als diaken Durk
Postma.
Als er geen wettige en overtuigende bezwaren tegen hen
worden ingediend zullen zij D.V. zondag 5 juli in de
morgendienst worden bevestigd. Deze dienst wordt geleid
door ds. Otter uit Damwoude en dhr. Blees.
Uit de gemeente
Binnengekomen in onze gemeente de familie Johannes
Gaele Postma en Joke Postma-Hogenberg (belijdende
leden) met hun gedoopte kinderen Gaele Benjamin, Jitse
Johannes en Anje-Linn Sybrich, Foarwei 57, 9113 PB,
Wâlterswâld. Zij zijn al een poosje onze gasten maar nu
mogen we hen officieel van harte welkom heten.

Bestemming Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte van a.s. zondag 21 juni is voor
Stichting Het Vergeten Kind. Uw gift kun u deze week
overmaken naar NL77RABO0343317753 tnv diaconie
Gereformeerde kerk o.v.v. avondmaalscollecte.
Hieronder kunt u lezen wat de stichting doet, of kijk op
www.hetvergetenkind.nl. Wij bevelen deze collecte van harte
bij u aan.
NEDERLANDSE KINDEREN BEHOREN TOT DE
GELUKKIGSTE KINDEREN TER WERELD, ZO BLIJKT UIT
ONDERZOEKEN. MAAR HELAAS GELDT DIT GELUK
NIET VOOR ALLE KINDEREN IN ONS LAND.
Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis
wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht
voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig
waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt
onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél
thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden
met ernstige problemen. Problemen van hun ouders, waar
kinderen niets aan kunnen doen en waar ze ook niets aan
kunnen veranderen. Maar waar ze wel de dupe van zijn.
Verslavingen, grote schulden, psychische problemen en
onvermogen van ouders zetten kinderen volledig klem. Ze
raken eenzaam en geïsoleerd.
Daarom Stichting Het Vergeten Kind. We zetten ons in voor
deze kinderen die voor velen onzichtbaar zijn. We geven ze
een stem en vertellen hun verhaal. Zodat ze niet vergeten
worden. We zetten ons in om hun situatie nu en morgen te
verbeteren.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

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

Volg de kerkdienst live met beeld
Het is vanaf nu ook mogelijk om de kerkdienst van onze kerk
live te bekijken, dus met beeld. Dat kan dankzij een nieuw
camerasysteem. Op de stream is de gehele kerkdienst te
zien en ook wordt de teksten en beelden die in de kerk op
beamer te zien zijn, vertoond op de livestream.
Deze livestream is te vinden op YouTube, op het kanaal van
Connected Jeugdwerk. Ga daarvoor naar www.youtube.com
en typ in de zoekbalk ‘Connected Jeugdwerk’. Dan komt het
kanaal meteen boven aan te staan. Als je hier opklikt, vind je
ook de livestream. Je kunt je hier ook abonneren op het
kanaal.
https://www.youtube.com/channel/UCRB9tuORcZpkDF_Y4M3LlA/featured
De livestream is ook te vinden op de website van de kerk.
We zijn nog maar net begonnen met livestreamen en we
moeten nog veel leren. Er gaat dus vast wel eens iets mis.
Maar alleen van fouten kan men leren
. Heb jij of heeft u
op- en/of aanmerkingen, dan horen we dat graag. Bel of app
Douwe Boersma op nummer: 06-22930174.

Agenda
05 jul
09.30 uur

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Livestream
Als u “Livestream” aanklikt in het hoofdmenu op de website
van onze kerk komt u rechtstreeks op het you-tube kanaal
waar de dienst te volgen is.
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 26 juni, 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

De stap zetten naar een kleurrijk leven met God.
De zwarte helft : EEN LEVEN ZONDER GOD
De stof er omheen zit weinig leven en kleur in.
(Grijs/zwarte blaadjes)
Door gestikt met halve cirkels die nergens op uitkomen.
De mensen beginnen aan van alles maar zonder God
loopt het dood.
Een grote tegenstelling met de gekleurde kant.
EEN KLEURRIJK LEVEN MET GOD.
Door gestikt met rode stralen van de Heilige Geest die
nooit doven.
De frisse groene stof er achter laat volop leven en nieuw
leven zien.
Heb je de Heilige Geest ontvangen, dan heb je de
overstap gemaakt.
En kan de grote verwondering beginnen.
Gefeliciteerd!

Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te
zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God
prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.
Romeinen 5:10-11 (NBV)

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

Voorbereiding
Ps.27:1
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
Stil gebed
"Onze hulp..."
Groet
Aanvangstekst
Ps.27:7
7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.
Dienst van het Woord
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Psalm 23 (vertaling "51)
De Here is mijn herder
1
Een psalm van David. De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
2
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;
3
Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
4
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
5
Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
Gezang 14: 2, 3, 4
2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

3. De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
Uw stok en Uw staf!

4. De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.
Prediking
Gezang 431: 1, 5, 7
1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugde,
in wie zich heel ons hart verheugd.
Geeft onze God de ere!

5. Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen
houdt moed, God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan
Geeft onze God de ere!

7. Gij allen die van Christus zijt,
geeft onze God de ere!
Die ’t merk draagt van zijn majesteit,
geef onze God de ere!
Roept, al wie goden zijn te spot:
De Heer is God, de Heer is God!
Geeft onze God de ere

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

Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Gaven bij de uitgang (zie daar)
Gezang 399: 3, 4 (=Credolied) - graag met voorspel
3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

4. U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan ’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

Viering van het Heilig Avondmaal
Nodiging
Onderwijzing I
Gezang 457 : 1
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
Onderwijzing II
Instellingswoorden en acclamatie
Gebeden - gez.gebeden "Onze Vader..."
Lied 358: 1, 2, 3, 4, 5 - graag met voorspel
1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

5. Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.
"Verhef..." en communie
Lofverheffing - Gezang 358: 6 - graag met voorspel
6. U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
Dankgebed
Slotlied Lied 456: 2, 3
2. Stort op onze bede,
in ons hart uw vrede
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Zegen (Voorganger dit keer "Amen")
Uitgangscollecte voor: “het vergeten kind” (zie nieuwsbrief)

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

