1141-2020
Zondag 11oktober
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. T.R.A.
Simonides, Burdaard; Fryske Tjsjinst.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan ds. Lof, Iepen
Doarren Tsjinst. Ook deze dienst is te volgen via de
kerkomroep en livestream.
Collecten:1e Kerk; 2e orgel
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 18 oktober
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L.Blees,
doopdienst.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan dhr. G.H.
Visser, Wâlsterwâld.
Collecten: 1e Kerk; 2e kerk in actie werelddiaconaat;
deurcollecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
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.

Verjaardag
Op 15 oktober is jarig zr. A. Wiersma-Dijkstra,
Bonifatiusstrjitte 9, 9113 PT Wâlterswâld. Van harte
gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen
met u dat het ook een goed jaar mag zijn.
Uit de gemeente
Afgelopen dinsdag 6 oktober waren Tom en Klazina
Meindertsma 25 jaar getrouwd.
Adres: Kolkenslaan 8 9114 AG Driesum.
Donderdag 8 oktober waren Oege en Hinke Dijkstra 35 jaar
getrouwd.
Adres: Oostwoud 9114 AC Driesum.
We willen als gemeente beide echtparen van harte feliciteren
met hun jubileum en hen nog vele jaren in gezondheid onder
Gods zegen toewensen.

Verhuisd
Hans en Marianne Pel- Reitsma en hun kinderen Jarno en
Hidde zijn verhuisd van de Singel 13 naar de Freulestraat 1,
9114RZ in Driezum. We wensen hen een goede en
gezegende tijd toe en hopen dat ze zich snel thuis zullen
voelen.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Uit de pastorie
Gezien alle ontwikkelingen ligt het kringwerk in de maand
oktober stil. Jammer maar het is even niet anders. We hopen
en bidden om betere tijden!
In de diensten is het mogelijk dat er een klein groepje zingt.
Een mooie manier om de lofzang gaande te houden.
Er zijn nu een stuk of 12 gemeenteleden die mee willen
zingen. Dat betekent dat u en dat jij er ook nog bij kunnen!
Meld je gerust aan. Zo doen we het samen.
D.V. volgende week is de doopdienst van mevr. Pijls. De
diensten mogen doorgaan en dat is iets om dankbaar voor te
zijn. Er zijn ook al voorbereidingen voor een Lofprijsdienst.
Al met al gebeurt er van alles op het erf van de kerk. Onze
corona-commissie heeft er bijna een dagtaak aan. Als
gemeente zijn we de mensen van de commissie erg
dankbaar.
Met vriendelijke 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.
Heerlijke jam!
In de hal achter de kerk staat een
doos met potjes (h)eerlijke
zelfgemaakte jam in diverse
smaken.
Deze potjes zelfgemaakte jam
worden aangeboden door de
familie Sinia en zijn gemaakt van
lokale vruchten.
De opbrengst komt volledig ten
goede van de kerk.
Voor slechts € 2,50 per potje kunt u ervaren hoe lekker deze
ambachtelijke jam is. Smakelijk!

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.
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
22 okt
19.30 uur
25 okt

-

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 16 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

De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk.
Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.
Romeinen 14:5

Kijk ook op: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl
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Snein 11 oktober 2020

Liet/meldij foar de tsjinst
Wurd fan wolkom
Yntochtsliet. It groepke sjongt Gezang 323 : 1 en 6

(God wol by ús wêze)

Stil gebed
Bemoediging en groet
It groepke sjongt Klein Gloria
Gebed om in segen
Wurd by snein 11 oktober 2020
It groepke sjongt Gezang 217 : 1 en 4

(Jezus libbet! Ik mei Him!)

Gearfetting fan de Wet (Fryske Bibel) : Markus 12 : 28 -31
It groepke sjongt Gezang 409 : 5 en 6

(De himel is belutsen)

Lêze Hannelingen 5 : 27 – 29 (Fryske Bibel) en
27en doe’t se harren ophelle hienen, setten se har foar de Hege Rie. De hegepryster begûn har te ûnderfreegjen 28en
sei: No hawwe wy jimme sà ferbean om yn dy namme ûnderrjocht te jaan, en likegoed is troch jimme tadwaan hiele
Jeruzalem fol fan jimme lear; en jimme wolle ús de dea fan dy man op ’e skuld jaan. 29Mar Petrus en de oare apostels
joegen ta antwurd: Men moat mear nei God as nei de minsken harkje.
Romeinen 8 : 35- 39 (Fryske Bibel)
35Wa sil ús skiede fan ’e leafde fan Kristus? Benearing of benaudens of ferfolging of honger of neakenens of gefaar of
it swurd? 36Sa’t der beskreaun stiet: Om Jo binne wy oanienwei faai, wurde wy oansjoen foar slachtskiep. 37Mar by dat
allegearre oerwinne wy mei glâns en gloarje troch Him dy’t ús syn leafde sjen litten hat. 38Want ik bin derfan oertsjûge,
dat noch dea noch libben, noch ingelen noch boppe-ierdske hearskers, noch hjoed noch takomst, noch oare machten,
39noch hichte noch djipte, noch watfoar oar skepsel ek, ea ús skiede kin fan Gods leafde yn Jezus Kristus, ús Hear.
It groepke sjongt Gezang 392 : 1 en 5

(Hear, bliuw my nei)

Lêze Jakobus 2 : 14 – 17 (Fryske Bibel)
Leauwen en dieden14Myn bruorren, wat jout it in minske dat er seit: ik haw leauwen, as er der net neffens docht? Sa’n
leauwen kin him dochs net behâlde? 15Stel dat in broer of suster neat hat om oan te lûken en mei de honger yn ’e hals
omrint, 16en ien fan jimme soe tsjin har sizze: It allerbêste dermei, soargje dat jim waarm wurde en sêd krije! Wat
soenen se dêr oan hawwe, as jimme harren har gerak net joegen? 17Sa is ek it leauwen, as it sûnder dieden bliuwt, op
himsels in dea ding.
Gedicht
Oertinking
It groepke sjongt Gezang 426 : 2 en 3

(Sa’t in earn syn wjokken útspraat)

Dankgebed en Foarbea-Stil gebed-“Us Heit”
It groepke sjongt Gezang 437 : 1 , 2 en 3 (O ivich Ljocht, feroarje my)
Wurd foar de segen en gedicht
Segen
Kollekte by de útgong

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

