1131-2020
Zondag 2 augustus
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan
Ds. M.J. Koppe, Dokkum.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Vanmiddag is er geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e pastoraat
Geen 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 9 augustus
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan
Ds. A. Bouman, Leeuwarden.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
‘s Middags geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud.
Geen kindernevendienst.
Kinderoppas aanwezig.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Bloemengroet
In de vakantieperiode is er geen bloemengroet.

Verjaardag

Op 9 augustus is jarig br. J.W. Bouma, Foarwei 21,
9113 PA Wâlterswâld.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en
we hopen samen met u dat het een goed jaar mag zijn

Kindernevendienst en kinderoppas
Kinderoppas is alweer van start en op 2 en 9 augustus is er
geen kindernevendienst Voor de kinderoppas 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.

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 7 augustus, 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

Heer, ik denk weer aan uw daden, aan de wonderen van vroeger
Psalm 77:12 (BGT)

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

Liturgie zondag 2 augustus 2020 09.30 uur GK Driezum

Thema van de dienst: De grote Alija gaat beginnen!
( Alija = de terugkeer van het Joodse volk naar Israël /Jeruzalem )

Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 122 vers 1 en 3 zingen
Stil gebed
Votum en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging

Zingen

Gezang 440 vers 1 en 2 luisterliederen

Wetslezing
Zingen

Gezang 434 vers 1, 2, 4 en vers 5 luisterliederen

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing Ezechiël 36: 21-32 (NBG vert. van 1951)

Zingen

ELB 374 vers 1, 2 en 3; vers 1 en 3 zingen, vers 2 luisteren

Tekst Heid Cat.Z. 1
Verkondiging
Zingen

ELB 186a vers 1 zingen, vers 2 en 3 luisteren

Dankzegging en voorbeden
Slotlied

ELB 411 vers 1 en 2 beide zingen

Zegen
Inzameling van de gaven

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

