1130-2020
Zondag 26 juli
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan
drs. A.J. Fraanje, Drachten.
Arnold Zuur zal de begeleidend organist/pianist zijn.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Vanmiddag is er geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e zending.
Kindernevendienst.
Kinderoppas aanwezig.
Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 2 augustus
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan
Ds. M. Koppe, Dokkum
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
‘s Middags geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e pastoraat.
Geen kindernevendienst.
Kinderoppas aanwezig.

Bloemengroet
In de vakantieperiode is er geen bloemengroet.

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.
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.

NIEUWTJE
Uit nalatingschap van “De Saad”
heeft de kerk mooie, nette, witte
kopjes ontvangen.
Een welkome vernieuwing.
Henk Visser, hartelijk dank
daarvoor.

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

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.

Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 31 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

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben,
zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
Romeinen 12: 4-5 (NBV)

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

Liturgie zondag 26 juli 2020 09.30 uur GK Driezum

Voor de dienst orgel improvisatie over psalm 42,
dit i.v.m. de zeven verzen p.d.

Welkom door de voorganger
Belijdenis van afhankelijkheid en zegengroet
Geen Klein Gloria i.v.m. 7 verzen
Aanvangspsalm

Psalm 84 vs. 1.

Gebed
Leefregel
Zingen

ELB 228 vs. 2.3.4.

Bijbellezing (HSV) Psalm 23

De HEERE is mijn Herder
1Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
2Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
3Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
4Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.
Zingen

Gezang 323 vs. 8.

Verkondiging Thema:

Mij zal niets ontbreken………want de Here is mijn herder

Luisterlied

Opwekking 585 “Er is een dag“ via YouTube

Danken en bidden
Danklied

Gezang 44 vs. 2.3.

Wegzending en zegen met 3x amen
Afsluitend orgelspel

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

