1127-2020
Zondag 5 juli
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan ds. G.J. Otter,
Damwâld en dhr. L. Blees; bevestigingsdienst nieuwe
ambtsdragers.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Vanmiddag geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e Kerk in Actie diaconaat.
Kindermoment tijdens de dienst.
Kinderoppas aanwwezig.
Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 12 juli
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
‘s Middags geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e jeugd.
Vanaf vandaag is er weer Kindernevendienst.
Ook is er Kinderoppas aanwezig.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke van onze
gemeente naar zuster J. Dijkstra-Kruiter, Foarwei
44, Wâlterswâld. De bloemen worden bezorgd
door zuster B. de Vries-Hansma.
Verjaardagen
Op 7 juli is jarig zr. D. Bremer-Wijnsma, Broekloane 14, 9113
AW Wâlterswâld. We willen de jarige van harte feliciteren
met haar verjaardag en een goede viering toewensen.
Uit de pastorie
Vandaag weer meer mensen in de kerk. Wat fijn! Volgende
week zou ik vrij zijn maar het leek mij goed
om toch voor te gaan. Zo kunnen we elkaar toch ontmoeten.
De kinderen bij de KND, de ouders en anderen in de kerk.
De 3 weken erna zal ik niet voorgaan. De eerste week is er
de dienst in Munnekezijl waar ik, onder handoplegging, de
bevoegdheden zal krijgen m.b.t. de sacramenten, belijdenisen bevestigingsdiensten.
De 2 zondagen erna hopen we, als gezin, in Luxemburg te
zijn.
Nagenoeg alle gespreksgroepen zijn de afgelopen weken
weer bij elkaar geweest. Wat een bijzondere ontmoetingen
weer. We hopen en bidden dat na de zomerperiode het
gemeenteleven weer actief opgepakt mag worden. Voor hen
die vakantie hebben, een gezegende tijd. Voor hen die niet
(meer) op vakantie kunnen. Laten we hopen op een rust die
we thuis vinden. Laten we boven alles, als gemeente,
zoeken naar de rust die er is voor hen die bij God horen. Een
rust die blijvende is. Met hartelijke groet, Leo
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Vanmorgen zullen de volgende gemeenteleden in het ambt
worden bevestigd: als ouderling echtpaar: Wieger en Annie
Jellema- de Haan; als jeugdouderling Douwe Boersma en
als diaken Durk Postma.
Deze dienst wordt geleid door ds. Otter uit Damwoude en
dhr. Blees.

Ziekenzalving 29 juni 2020 bij Tetje Visser - Elzinga
Lieve, méélevende en méébiddende gemeenteleden.
Op 26 november vorig jaar kreeg ik het ontstellende bericht
dat ik kleincellige kanker had. Genezing was menselijk
gesproken onmogelijk. We hebben thuis nagedacht over hoe
dan verder. Ik heb de beslissing genomen om verder geen
behandelingen te willen. Geen chemo en bestralingen. We
kregen de goede raad mee om maar niet ál te ver vooruit te
kijken of te plannen…
Nu, na ruim 7 maanden leef ik nog steeds. Langzaam wordt
mijn gezondheid steeds minder. De reserves zijn op en
pijnen beginnen steeds vaker een last te zijn. Maar ik leef
nog en dat ervaar ik als een wonderlijke zegen.
Daarom vroegen we de kerkenraad om een “ziekenzalving”.
Niet in de eerste plaats om genezing, maar vooral om hoop,
kracht, moed en geloof voor de tijd die komt! En omdat ik nu
nog aanspreekbaar ben en alles nog helder kan ervaren,
beleven en waarnemen. De reactie was positief en afgelopen
maandag was het zover.
Gerrit en ik, onze kinderen, kleinkinderen, pastor Leo Blees
en ouderling Oege Dijkstra zaten in een kring in de kamer
Leo had geurige olie mee.
Alles ging volgens een liturgie die de landelijke PKN – kerk
voor zulke gelegenheden heeft opgesteld. Er waren
gebeden, een Schriftlezing en liederen. Tijdens de zalving
werd ik met handen op mijn hoofd gezegend en daarna werd
met de gezegende olie een kruis op mijn voorhoofd en in
mijn handpalmen gestreken. (…!) Dat gaf een hemelse
ervaring! Er volgde een gebed met o.a.: “Geef haar (mij dus)
Uw Geest die in haar wonen zal. Geef heling van het hart en
een vertrouwen in het sterven dat komen zal.” (…)
Tijdens en na afloop bleef er voor mij maar één gedachte
over… Dit was zó belangrijk om God zó te mogen loven en
prijzen, en natuurlijk was het ook erg belangrijk voor mij als
zieke! Fantastisch hoe de Heilige Geest kwam en komt,
emotioneel te weten en te hérwaarderen dat God, dat Jezus
Christus, dat de Heilige Geest mij zal bijstaan in leven én in
sterven. Dat intenser te beleven werd enorm versterkt door
deze Zalving. Een grote geloofs - boost!!
Ik kan nog steeds niet de goede woorden vinden om uit te
leggen hoe mooi en belangrijk dit voor mij en ons hele gezin
is! Kortom: Wij loven God! God is Groot! Jezus Christus is
onze Redder! De Heilige Geest onze inspirator!

Een heel dankbare Tetje Visser – Elzinga.

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

Ambtsjubileum ds A.A. Wisman
Op 9 juli a.s is het 25 jaar geleden dat ds. A.A. Wisman in
onze gemeente als predikant is bevestigd. In de vorige
nieuwsbrief hebben we kunnen lezen hoe zijn loopbaan is
verlopen en hoe hij een en ander heeft ervaren. Wie hem wil
feliciteren met deze mijlpaal kan een kaartje sturen naar: ds
A.A. Wisman, Dorpslaan 5, 2957XA Nieuw-Lekkerland.

** OPROEP**
Vanaf zondag 12 juli is
er weer
kindernevendienst!
Omdat wij de kinderen
nu een hele dienst
opvangen zijn wij op
zoek naar extra
spelmateriaal. Heeft u
nog duplo, lego,
puzzels of gezelschapsspellen liggen die u niet meer
gebruikt? Dan zouden we het graag van u overnemen!
U mag het brengen bij Antje Pafforaad, Foarwei 67d
Wâlterswâld.
Alvast bedankt namens de leiding van de kindernevendienst.
Mededelingen in het kader van Corona:
* De maatregelen rond Corona zijn sinds 1 juli iets
versoepeld, er mogen nu meer mensen in de kerk (max. 100
personen). Om een goede indeling te kunnen maken waarbij
de onderlinge afstand van 1,5 meter blijft gewaarborgd moet
de organisatie vooraf weten hoeveel mensen er van plan zijn
om te komen en ook of die personen naast elkaar mogen
zitten (gezin) of als individu de kerk bezoeken. Daarom blijft
het voorlopig nodig om vooraf aan te melden. Wie een plek
voor de kerkdienst wil reserveren kan daarvoor op
donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur terecht bij
Jan Fokkens, bereikbaar op 0511-423035 of bij Romke
Douma. Romke is bereikbaar op 06-53201184. Mocht u bij
de een geen gehoor krijgen (het is vakantietijd) dan zal de
ander bereikbaar zijn.
*Kindernevendienst en kinderoppas
Kinderoppas is alweer van start en vanaf 12 juli start de
kindernevendienst ook weer. Alle kinderen krijgen een
persoonlijke uitnodiging om weer te komen. Voor beide geldt
dat aanmelding vooraf moet gebeuren, dit in verband met de
voorbereiding en het inroosteren van begeleiders.
Aanmelding kan ook op donderdagavond tussen 19.00 en
21.00 uur bij Jan Fokkens of Romke Douma. Let op: op 2 en
9 augustus is er géén kindernevendienst.
* Voorlopig gaan we door met één morgendienst per zondag.
Camera systeem kerkgebouw
Kort nadat wij onze nieuwe geluidsinstallatie in gebruik
namen, kregen wij een telefoontje van Damstra
Installatietechniek in Driezum, dat zij voor ons kerkgebouw
een camerasysteem beschikbaar wilden stellen. Intussen is
dit systeem geplaatst en veel van u hebben al de
mogelijkheid gehad om via youtube één van onze diensten
ook in beeld mee te maken. De beeldkwaliteit is prima en
intussen is ook de geluidskwaliteit op niveau gebracht. Een
heel mooie toevoeging aan de mogelijkheden voor onze
gemeente om ook via internet gevolgd te kunnen worden.
Wij willen Damstra Installatietechniek dan ook heel hartelijk
dank zeggen voor dit gulle gebaar.
Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat we dit middel
zien als een vervanging van het daadwerkelijke kerkbezoek,
maar alleen als een middel om de dienst toch te kunnen
volgen op het moment dat fysieke aanwezigheid niet
mogelijk is.
De Kerkrentmeesters

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 hierop klikt, vind je
ook de livestream. Je kunt je hier ook abonneren op het
kanaal.
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.
Hulp gezocht voor bediening camera livestream
Voor de bediening van de camera tijdens onze kerkdiensten
zoeken we hulp! Het lijkt misschien heel lastig, maar dat valt
reuze mee. Van tevoren maak je een livestream aan in
YouTube en net voor dienst zet je met één knop de stream
aan. De camera bedien je met een joystick, maar er zijn ook
al heel aantal camerastandpunten voorgeprogrammeerd die
je zo voorzet. Heel simpel dus.
Lijkt het u of jou leuk om dit te doen, meld je dan aan bij
Douwe Boersma (bel of app: 06-22930174). De bedoeling is
om een commissie te formeren, zodat we kunnen rouleren.
Getelde collecten met hun opbrengsten:
Datum:

Kerk:

1-3-2020

€ 296,81

8-3-2020

€ 419,48

Onderhoud: Pastoraat: Orgel:
€ 193,93
€ 300,07

11-3-2020 € 1.134,07
7-6-2020

€ 250,00

14-6-2020

€ 89,00

€ 71,60
€ 62,55

Er zijn giften in het offerblok gedaan ter waarde van € 254,00
De Kerkrentmeesters
Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet
Agenda
05 jul
09.30 uur
09 jul

Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Ds. A.A. Wisman 25 jaar predikant

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 10 juli, 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

Dit zegt de HEER: De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom.
Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent, inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk,
rechtvaardig en recht, want daar schep ik behagen in – spreekt de HEER.
Jeremia 9:22-24 (NBV)

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

Liturgie zondag 05 juli 2020 09.30 uur GK Driezum
Welkom
Zingen

ELB 170 vers 1 en 2 (Durk)
Gezongen door Alie en gespeeld door Fedde

Stil gebed
Votum en groet
Muziek/declamatie

Psalm 134 vers 1, 2 en 3 Gespeeld door Fedde en gelezen door Joël

Gebed
Afscheid aftredende ambtsdragers
KND (stukje tekst – interview)
Lezing formulier
Stellen van de vragen
Uitspreken van de zegen (L. Blees en G.J. Otter)
Muziek/declamatie

Gezang 473 vers 1, 2 en 10 Gespeeld door Fedde en gelezen door Joël

Gedicht door Jeltsje
Lezing

Handelingen 20 vers 17 tot en met 32 gelezen door Joël

Lied

Breng ons samen van Sela (Annie)
https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfI6Hs

Preek
Lied

Casting Crowns met Who Am I (Wieger)
https://www.youtube.com/watch?v=C53GgUJ6y-Y

Gebed
Collecte
Zingen

ELB 376 vers 1 en 2 (Douwe)
Gezongen door Alie en gespeeld door Fedde

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

