1139-2020
Zondag 27 september
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan mevr. J. Bloem,
Broeksterwâld.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan ds. Anne-Meta
Kobus; startdienst achter autobedrijf Boersma;, Foarwei 17,
Wâlterswâld.
Collecten:1e Kerk; 2e onderhoud; deurcollecte voor het het
jeugdwerk.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 4 oktober; Israël zondag
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan ds. J. Bakker
en dhr. L. Blees; doopdienst
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan ds. S. Boukes,
Damwâld.
Collecten: 1e Kerk; 2e kerk en Israël.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Bloemengroet
In verband met covid-19 zal de bloemengroet op
een andere manier worden verzorgd. Van tijd tot
tijd zullen de ontvangers op de nieuwsbrief worden vermeld.
Dopen
Wij zijn blij en dankbaar dat de volgende ouders hebben
aangegeven om hun kinderen te willen laten dopen. Hendrik
en Djoke van der Valk hun zoon Rynk, Folkert en Treeske
Hiemstra hun dochter Imma.
Als er geen overtuigende en wettige bezwaren worden
ingediend zal de doopplechtigheid plaatsvinden in de
morgendienst van zondag 4 oktober.
Deze dienst zal worden geleid door Ds. J. Bakker en dhr. L.
Blees. Wij wensen iedereen een goede voorbereiding en een
mooie en gedenkwaardige doopdienst.
Uit de gemeente
De wike nei it ferlies fan in broer wie dér it ferstjerren fan de
jongste (skoan) suster Diny Mous-de Poel yn de âldens fan
62 jier. Wy as gemeente winske Mient en Detsje de Poel de
treast fân ús Himelske Heit ta.
Bijbelkring
Mede n.a.v. de preken over psalm 16 en 19 en de reacties
daarop heb ik besloten, nu we het hele Nieuwe Testament
gelezen hebben, om dit jaar stil te staan bij een aantal
Psalmen. Mocht je nog nooit geweest zijn of al jaren een
trouwe deelnemer? Welkom! Het is voor alle leeftijden.
We komen D.V. de volgende data bij elkaar in de lokalen.
22 oktober, 12 november en 10 december. De data in
2021 zien we einde van het jaar wel. Tijdstip is van half acht
tot en met half tien. En uiteraard houden we ons aan de
regelgeving rondom corona. Daarom is het fijn als u zich, in
dit geval, even opgeeft. Dus stuur een mailtje, bel even of
spreek mij maar aan. Ook als u altijd al kwam, geef u even
op, dan voldoen we ook op dit punt aan de regelgeving.

Aanmelding diensten hoeft niet meer
Het blijkt dat het aanmelden voor een kerkdienst gemakkelijk
wordt vergeten, we zijn dit ook niet gewend. Er werd door
sommigen van uitgegaan dat spontaan bezoek zonder
aanmelding niet was toegestaan.
Om het iedereen gemakkelijk te maken is besloten om
verplichte aanmelding voor de morgen- en middagdiensten
vanaf heden te laten vervallen. Vanaf nu geldt dat iedereen
“gewoon” mag komen omdat er tot op heden altijd voldoende
plaats was. Het is wel zo dat gemeenteleden die zich
aanmelden (of zich als vaste bezoeker hebben laten
registreren) een gegarandeerde plaats wordt geboden, mits
ze minstens 10 minuten voor aanvang van de dienst
aanwezig zijn.
Wanneer de kerkzaal volledig bezet is kan het zeer
incidenteel gebeuren dat iemand wordt verzocht om de
kerkdienst thuis te bekijken of te beluisteren. We hopen op
ieders begrip hiervoor.
Aanmelding of registratie als vaste bezoeker kan nog wel, u
kunt daarvoor terecht op donderdagavond tussen 19.00 uur
en 21.00 uur bij Jan Fokkens, bereikbaar op 0511-423035
of bij Romke Douma, bereikbaar op 06-53201184, of via
mail: scriba@gereformeerdekerkdriesumca.nl
Connected seizoen geopend met levend tafelvoetbal
Het vorige seizoen
van Connected
kwam door de
coronacrisis abrupt
tot een einde.
Daarom wilden we
dit seizoen goed
beginnen met een
gezellige
startactiviteit:
levend tafelvoetbal.
Het veld van 11 bij
7 meter stond vorige week vrijdagavond opgesteld op het erf
van de familie Den Hartogh. Met 26 jeugdleden verdeeld
over 5 teams werd een toernooitje gespeeld. Er werd in het
veld (en erom heen) veel gelachen en gejoeld. Tussendoor
kon de jeugd spijkerslaan en was er nog een inhoudelijke
opdracht voor de openluchtdienst van vanmiddag. De
oudercommissie zorgden ondertussen voor een heerlijk
broodje hamburger. Natuurlijk mocht ook de leiding (en Leo)
nog een balletje trappen. Het was een heerlijke avond met
een ongedwongen sfeer. Het leek even als wat alles
‘gewoon’. Kortom een goede start van het jeugdwerkseizoen,
met vanmiddag nog onze openluchtdienst. Onze dank gaat
uit naar de familie Den Hartogh voor de gastvrijheid. Foto’s
van de avond verschijnen wel op de website of de
Facebookpagina van Connected. Graag tot vanmiddag!
De leiding van Connected en de jeugdouderlingen
Collectebonnenverkoop
Maandag 28 september is er weer collectebonnen verkoop.
Van 19.00 tot 19.30 bent u van harte welkom in de lokalen
achter de kerk. Daarna vergaderen de kerkrentmeesters
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Reminder: Connected
Openluchtdienst met
Raynaud Ritsma
Zondagmiddag is de
Connected Openluchtdienst.
Een muzikale dienst in de
openlucht voor jong en oud met muzikale medewerking van
Raynaud Ritsma, zanger van Vangrail. Speciaal voor ons
speelt hij samen met z’n gitarist bekende popnummers die
passen bij het thema ‘Houd moed, heb lief’. Voorganger is
ds. Anne-Meta Kobus. De dienst begint om 14.00 uur en
wordt gehouden achter Autobedrijf Boersma, Foarwei 17 in
Wâlterswâld.
Het weer ziet er goed uit! Wilt u of wil je ook nog komen? Dat
kan! Er is nog ruimte. Opgeven hoeft niet, maar mag wel
door te bellen of te appen naar Douwe Boersma: 0622930174. Wel een eigen stoel meenemen, deze zijn niet
aanwezig.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Agenda
27 sept
28 sept
28 sept
22 okt
25 okt

14.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

-

Startzondag “Openluchtdienst”
Collectebonnenverkoop
Vergadering Kerkrentmeesters
Bijbelkring: Psalmen
Bijbelzondag

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 2 oktober, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren
via mail: j.groot@knid.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

.

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons
de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Kolossenzen 1:13-14 (NBV)
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Liturgie zondagmorgen 27 september 2020 Wâlterswâld

Gezang 304 vers 1 en 3

(God is getrouw)

Votum en groet met Klein Gloria
Verootmoedigingsgebed
Orgelspel
Wetslezing
Psalm

119 vers 60 (Zie hoe ik uw vermaningen bemin)

Gebed voor opening schrift
Gezang 326 vers 1 (voor de lezingen)
Lezen: Jesaja 26:6 t/m 8 en Handelingen 16:6 t/m 15. (Nieuwe Bijbelvertaling)
Jesaja 26: 6 t/m 8
6Dan wordt ze onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’ 7U effent het pad voor de
rechtvaardige, u baant voor hem een rechte weg. 8Ook wij verlaten ons op u, HEER: wij gaan de paden van uw recht.
Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit.
Handelingen 16: 6-15
6Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in
Asia te verkondigen. 7Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de
Geest van Jezus hun niet toe. 8Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. 9Daar
kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom
ons te hulp!’ 10Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit
opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.
De gebeurtenissen in Filippi
11We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samotrake; de dag daarop voeren
we verder naar Neapolis. 12Van daar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze
stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. 13Op sabbat gingen we de stadspoort uit in
de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de
vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. 14Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in
purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.
15Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik
in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan.
Gezang 326 vers 5 (na de lezingen)
Uitleg/Preek
Beamer

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen ➔De Rivier

Dankgebed
Nieuwe Liedboek

lied 416 vers 1 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

(Ga met God en Hij zal met je zijn)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
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