1140-2020
Zondag 4 oktober: Israël zondag
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan ds. J. Bakker,
Feanwâlden en dhr. L. Blees; doopdienst.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan ds. S. Boukes,
Damwâld.
Collecten:1e Kerk; 2e kerk en Israël
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 11 oktober
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. T.R.A.
Simonides, Burdaaard; Fryske tsjinst.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan ds. Lof; Iepen
Doarren tsjinst
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
Als gemeente zijn we dankbaar dat na een geslaagde
operatie weer thuis mocht komen br. Bauke Visser.
We wensen hem samen met Jikke Gods zegen toe bij zijn
verder herstel.
Geboren op 16 september 2020, Fenna dochter van Marcel
en Melissa van der Meulen, Dokkumerloane 22 9113 AP
Wâlterswâld. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van
jullie dochter
Doopdienst
Er blijkt veel belangstelling te zijn om de doopdienst van
zondag 4 oktober bij te wonen. Het reserveren van een
plaats in de kerk kan niet meer, en de kans dat er een
reservering vervalt is erg klein, daarom het advies om
zondagmorgen de dienst thuis te beluisteren of te bekijken.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Uit de pastorie
Vandaag doopdienst van 2 kleine kinderen. We hopen op
een goede en gezegende dienst. Over 14 dagen hopen we
de doopdienst van mevr. Pijls te hebben.
We zijn blij en dankbaar dat onze zuster alweer zo is
opgeknapt dat deze dienst doorgang kan vinden.
Bijzonder is ook de eenmalige bevoegdheid die de classis
mij heeft verleend. Daardoor mag ik in deze dienst zelf
voorgaan en de doop bedienen. Laat ons gebed
zijn voor dhr. Pijls in Talmahûs die van deze dienst weinig tot
niets meekrijgt. Laat ons gebed ook zijn voor mevr. Pijls dat
zij in alle rust en blijdschap gedoopt mag worden.
In navolging van de overheid en met inachtneming van het
feit dat ook in onze provincie de cijfers m.b.t. corona zich
ongunstig ontwikkelen het volgende;
Het kringwerk en de vergaderingen die gepland waren liggen
vooreerst deze maand stil.
Ik stel mij op dit moment terughoudend op in het
bezoekwerk. Wilt u graag bezoek, bel mij even, dan maken
we een afspraak. Zomaar spontaan binnenlopen is er deze
weken in oktober niet bij.
Met betrekking tot de kerkdiensten. We komen bij elkaar
maar we mogen, als gemeente, niet zingen. Wel mogen we
in elke dienst 5 voorzangers hebben. Wil je meezingen in
een dienst? Geef je even op bij mij.
Het gaat niet om geschoolde zangers maar om ons
gemeenteleden. Voel je vrij om je op te geven.
Met hartelijke groet, Leo
Nieuwe Corona maatregelen
We hebben afgelopen week kennis kunnen nemen van de
aanscherping van de regels omtrent Corona. Deze
aanscherping blijkt pure noodzaak om de uitbraak enigszins
in te dammen en geldt vooralsnog voor een periode van 3
weken.
Deze aanscherping heeft ook voor onze kerk de nodige
gevolgen, daarover willen we bij u/ jou een aantal zaken
onder de aandacht brengen:
· We blijven ons houden aan de reeds bestaande regels van
het RIVM, dat betekent: onderlinge afstand van 1, 5 meter in
acht nemen, handen desinfecteren bij de in/ uitgang.
· Wie zich ziek voelt, grieperig of verkouden is blijft thuis en
volgt de kerkdienst daar via de bekende kanalen.
· Bijeenkomsten van gespreksgroepen, jeugdclubs,
(Bijbel)studiegroepen, enz. gaan voor de komende periode
van 3 weken niet door.
· Omdat de situatie in Friesland als “zorgelijk” wordt
omschreven mag er de komende tijd geen samenzang
plaatsvinden. Onze gemeente houdt zich daaraan.
· Deze maand vergadert de kerkenraad niet.
Momenteel wijzigen de Coronaregels soms dagelijks, we
proberen iedereen zoveel mogelijk van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte te houden.
Wie vragen heeft ten aanzien van kerk en de
Coronaregelgeving kan daarvoor terecht bij Oege Dijkstra,
Romke Douma of Jan Fokkens.

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

IEPEN DOARREN TSJINST
DV zondag middag 11 oktober is er weer een “Iepen
Doarren” dienst, het geplande programma voor deze dienst
kan vanwege de corona maatregelen niet doorgaan.
Hetzelfde gebeurde dit voorjaar met de zending dienst.
Daarom hebben beide commissies de handen
ineengeslagen. Het thema van deze bijzondere dienst zal
zijn; “Fryslân foar Rwanda”. Ds. Lof zal vertellen over de
reis die hij en een delegatie uit Fryslân vorig jaar gemaakt
heeft naar Rwanda. Bijna alle ringen in Fryslân doen mee
met dit project ook onze zending en evangelisatiecommissie.
Ds. Lof zal ons uitleggen wat de diverse projecten inhouden,
en iets vertellen over het land zelf. Mocht u meer informatie
willen dan verwijs ik u graag naar de website van kerk in
actie, en dan naar het project “Fryslân foar Rwanda”. We
hopen met elkaar op een gezegende dienst, en hopen op
een goede opkomst.
Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters
De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt.
Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk.
Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu
opnieuw beperkt.
Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in
het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo
wezenlijk is voor ons kerk-zijn.
Het is om moe en verdrietig van te worden - ook omdat een
einde voorlopig niet in zicht is.
Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn
teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de
eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan
onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal,
maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.
Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven
we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen.
Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote
belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend
in geloof vieren door samen te komen en online verbonden
te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we
daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons
telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de
mensen die op mijn weg komen?
En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat
niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle
relaties. In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten
we ons afhankelijk van Gods Geest.
Om zijn leiding bidden wij.
Van het Moderamen van de generale synode

Getelde collecten met hun opbrengsten:
Datum:

Kerk

Onderhoud

23-8-2020

€ 193,75

30-8-2020

€ 204,55

6-9-2020

€ 351,55

13-9-2020

€ 83,65

20-9-2020

€ 289,50

27-9-2020

€ 108,60

De Kerkrentmeesters

Pastoraat

€ 82,75
€ 163,45

€ 52,00

Geslaagde startactiviteiten van Connected
Met volle tevredenheid kijken we terug op een zeer
geslaagde start van het nieuwe Connected-seizoen. Met
twee weken geleden een gezellige avond levend tafelvoetbal
en vorige week een geweldige openluchtdienst. Maar liefst
175 bezoekers waren aanwezig (op de juiste afstand van
elkaar uiteraard) en de reacties waren allemaal positief.
‘Voor herhaling vatbaar’, was een veelgehoorde uitspraak!
De dienst is trouwens terug te zien via het YouTube-kanaal
van Connected (zoek op YouTube naar ‘Connected
jeugdwerk’). De link staat ook op de Facebookpagina van
Connected.

Iedereen die op
één of andere
manier heeft
meegewerkt aan
de startactiviteit
en/of
openluchtdienst,
hartelijk dank!!
Maar…. Helaas is
de situatie rondom corona verslechterd. Daarom hebben we
als leiding van Connected besloten om voorlopig nog niet
van start te gaan met de avonden voor de jeugd. Een van de
redenen is dat bij elke groep één van de leiding werkzaam is
in het onderwijs en dagelijks met grote groepen kinderen/
jeugd in contact komt. We wachten daarom eerst de
komende weken nog even af. Helaas, maar het is niet
anders. Bovenstaande activiteiten pakken ze ons in elk geval
niet meer af!
Groeten van de jeugdouderlingen en Connected-leiding
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
Agenda
04 okt
22 okt
19.30 uur
25 okt

-

Israëlzondag
Bijbelkring (vervalt deze maand)
Bijbelzondag

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 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

Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan Uw woord.
Psalm 119:9 (NBV)

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

Liturgie zondagmorgen 4 oktober 2020 Wâlterswâld

Welkom
Intochtslied ELB 218 vers 1 Samen in de naam van Jezus
Stil gebed
Votum en groet
Zingen

Klein Gloria

Gebed
Zingen

Gezang 335 vers 1, 4 en 7 Heer van uw kerk

Lezing doopformulier
Luisteren Opwekking 599 https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc
Stellen van de doopvragen (JB)
Zingen Psalm 105 vers 3 uit de nieuwe psalmberijming
3. God, die ons als zijn volk aanvaardde,
is rechter van de hele aarde.
Voor altijd blijft zijn woord van kracht,
voor ons en voor ons nageslacht.
De God van Abraham verbindt
zich liefdevol aan ieder kind.
Doop (JB) van Rynck van der Valk en Imma Hiemstra
Zingen Psalm 134 vers 2 uit de nieuwe psalmberijming
2. Zijn zegen wensen wij voor jou:
vrede uit Sion, liefde, trouw
van Hem die jou tot leven riep,
die hemel, zee en aarde schiep.
Aansteken van de doopkaars van de kinderen (JB)
Dankgebed (JB)
Kinderen naar de KND (JB)
Lezing Psalm 71 vers 1 tot en met 6 uit de NBV
711Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande,
2red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp.
3Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u.
4Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers.
5U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op u.
6
Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven.
Zingen Psalm 71 vers 1 uit de nieuwe psalmberijming
1. Ik schuil bij U met al mijn zorgen.
HEER, neem het op voor mij;
verlos mij, spreek mij vrij.
Bij U, mijn rots, ben ik geborgen.
U hebt uw woord gegeven:
ik mag in vrijheid leven.
Preek
Luisteren

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

Gebed
Zingen

Gezang 293 vers 1 en 3 (op de melodie van the Rose)

Zegen
Collecte

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

