1136-2020
Zondag 6 september
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan ds. A. Beens en dhr.
L. Blees, doopdienst en voorbereiding Heilig Avondmaal.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan ds. A.A. Wisman.
Collecten: 1e Kerk; 2e kerk in actie Werelddiaconaat.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Aankondiging doopdienst
Blij en dankbaar maakt de kerkenraad bekend dat
mevr. Peti Pijls - Brouwer van de Tsjerkeloane heeft
aangegeven dat zij graag gedoopt wil worden in onze kerk.
Deze doop houdt dan ook automatisch in dat zij belijdend lid
van onze kerk wordt. Als er geen wettige en overtuigende
bezwaren worden ingediend zal dit vanmorgen plaatsvinden.
Deze dienst wordt geleid door ds. A. Beens en dhr. Blees.

Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 13 september
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan
Ds. E. van der Veer, Ferwert, viering Heilig Avondmaal.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
In de middagdiens zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees;
nabetrachting.
Collecten: ‘smorgen Avondmaalscollecte;
‘s middags: 1e Kerk; 2e diaconie.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Bloemengroet
Vanwege het nog steeds heersende Covid-19
virus, heeft de bloemencommissie besloten om
tot een nader te bepalen tijdstip geen wekelijkse
bloemengroet te bezorgen.
Er staan gedurende deze periode geen bloemen in de kerk.
Gemeenteleden die in aanmerking komen voor de
bloemengroet zullen op een later tijdstip en op een andere
wijze bloemen ontvangen van de bloemencommissie.
Groeten Frederika en Wiesje.
Verjaardagen
Op 7 september is jarig br. H. van der Meulen, De Steech 1,
9114 RM Driezum, 10 september br. IJ. Dijkstra, Van
Sytzamawei 41, 9114 RV Driezum, 11 september br. J.
Bremer, Broekloane 14, 9113 AW Wâlterswâld, 11
september br. S. van der Meulen, Achterwei 10, 9113 PR
Wâlterswâld en 11 september zr. T. Visser-Elzinga,
Bonifatiusstrjitte 10, 9113 PV Wâlterswâld Van harte
gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen
met u dat het ook een goed jaar mag zijn
Kindernevendienst en kinderoppas
Voor de kinderoppas en kindernevendienst 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
Vergadering Kerkenraad
De kerkenraad hoopt DV 8 sept a.s. Om 19.30 uur te
vergaderen in het lokaal achter de kerk.

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 dan zal de ander bereikbaar zijn.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.
Agenda
8 sep
19.30 uur

-

Vergadering kerkenraad

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 9 september, 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 tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.
Marcus 1:15 (NBV)

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

Liturgie zondagmorgen 6 september 2020
09:30 uur GK Driezum

Welkom
Intochtslied

Psalm 84 vers 1 en 6

Stil gebed
Votum en groet
Zingen

Klein Gloria

Gebed
Wetslezing
Zingen

Psalm 89 vers 13 en 18

Lezing

Lukas 4 vers 16 tot en met 21

16

Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de
synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en
hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij
gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun
vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en
ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21Hij zei tegen hen:
‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’
Zingen

Psalm 45 vers 3

Preek
Luisterlied

Sela “Ik zal er zijn” https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Gebed
Zingen

ELB 125 vers 1, 2 en 3 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Zegen
Collecte

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

