1128-2020
Zondag 12 juli
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Vanmiddag geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e jeugd
Kindernevendienst.
Kinderoppas aanwezig.

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.

Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 19 juli
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan
mevr. R. v.d. Wal-v. Akker, Morra.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
‘s Middags geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud
Kindernevendienst.
Kinderoppas aanwezig.
Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke van onze
gemeente naar familie B. Zuidema-Dijkstra,
Foarwei 26, Driezum.
De bloemen worden bezorgd door familie M. de
Jong-Sijtsma.
Uit de gemeente
Onze hartelijke dank voor uw blijk van medeleven tijdens het
ziek zijn en na het overlijden van mijn man, onze heit en
(oer)pake Gerke Dijkstra.
Velen konden alleen op afstand meeleven, maar we voelden
ons gedragen door uw betrokkenheid en gebed.
Het was hartverwarmend en heeft ons goed gedaan.
Jannie, kinderen en (achter)kleinkinderen.
Opbrengst avondmaalscollecte
De opbrengst van de avondmaalscollecte voor "het vergeten
kind" is € 396.65 waarvoor heel erg dank!
Wij als diaconie hebben besloten dit bedrag te verhogen
naar € 500,- en dit wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt.
De diaconie.

** 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.

*Kindernevendienst en kinderoppas
Kinderoppas is alweer van start en vanaf vandaag,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.
Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Haal- en brengservice
Mocht u vervoer nodig hebben om bijvoorbeeld naar de kerk
te gaan dan kunt u contact opnemen met
Roelof: 0511 42 58 47
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 17 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

De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Psalm 34: 2 (NBV)

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

Liturgie zondag 12 juli 2020 09.30 uur GK Driezum
Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen

Klein Gloria (allemaal)

Zingen

Gezang 457 vers 1 en 4 (allemaal)

Wetslezing
Zingen

Psalm 123 vers 1 (allemaal)

Gebed
Lezing

Handelingen 20 vers 31 tot en met 38

Luisteren

ELB 299 vers 1, 2 en 3 (Marten de Jong solo en Fedde op orgel/piano)

Preek
Lied

Leef met volle teugen https://www.youtube.com/watch?v=y0PJE2k9MvI

Gebed
Zingen

Psalm 121 vers 1, 3 en 4 (allemaal)

Zegen
Collecte

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

