1129-2020
Zondag 19 juli
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan
mevrouw R. van der Wal-van Akker, Morra.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Vanmiddag geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud
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.
* Voorlopig gaan we door met één morgendienst per zondag.

Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 26 juli
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan
Drs. A. Fraanje, Drachten.
Arnold Zuur zal de begeleidend organist/pianist zijn.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
‘s Middags geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e zending.
Kindernevendienst.
Kinderoppas aanwezig.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Bloemengroet
In de vakantieperiode is er geen bloemengroet.

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

Verjaardagen
Op 22 juli is jarig br. J. Braaksma, Foarwei 76, 9113 PE
Wâlterswâld en 24 juli zr. W. Jacobs-van der Meulen,
Dokkumerloane 4a, 9113 AN Wâlterswâld. We willen de
jarigen van harte feliciteren met hun verjaardag en een
goede viering toewensen.

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

Kindernevendienst en kinderoppas
Kinderoppas is alweer van start en de kindernevendienst ook
weer. 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.

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 24 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

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: “Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik”.
Psalm 91:1-2 (NBV)

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

Liturgie zondag 19 juli 2020 09.30 uur GK Driezum

Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen

Klein Gloria (allemaal)

Wetslezing
Zingen

Gezang 434 1e couplet (allemaal)

Gebed
Lezing

Psalm 105 vers 1 t/m 10

1

Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken,
zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen,
3
beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.
4
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
5
Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken,
6
nageslacht van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jakob, door hem verkozen.
7
Hij is de HEER, onze God, zijn besluiten gelden over de hele aarde.
8
Tot in eeuwigheid zal hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten,
9
het verbond dat hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed.
10
Voor Jakob verhief hij het tot wet, voor Israël tot een eeuwig verbond,
2

Zingen

Psalm 105 vers 1, 2 en 18

Preek
Lied

ELB 170 “Groot is uw trouw, o Heer”
Dit lied wordt gespeeld door het orgel en solo gezongen.

Gebed
Zingen

Psalm 68, 3e en 7e vers (allemaal)

Zegen
Inzameling van de gaven

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

