1142-2020
Zondag 18 oktober
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees;
Doopdienst
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. G.H. Visser,
Wâlterswâld.
Collecten:1e Kerk; 2e kerk in actie werelddiaconaat;
deurcollecte voor het Nederlands Bijelgenootschap.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 25 oktober;
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L.Blees.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan ds. J. Mol,
Nijega.
Collecten: 1e Kerk; 2e Quotumcollecte; deurcollecte voor het
jeugdwerk.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Bloemengroet
Er is bij de volgende gemeenteleden een
bloemengroet gebracht:
- Familie H. van der Heide – Meindertsma,
Foarwei 3, Wâlterswâld
- Familie M. De Poel – Hofman, Tsjerkeloane 71,
Wâlterswâld
- Familie J. Slagman – Bremer, Van Sijtsemawei 10,
Driezum
- Broeder B. Visser, Foarwei 16, Driezum
- Marcel en Melissa van der Meulen, Dokummerloane 22,
Wâlterswâld
- Zuster P. Pijls – Brouwer, Tsjerkeloane 30, Wâlterswâld

Uit de gemeente
Zondag 25 oktober is het een bijzondere dag voor
Ytzen en Aukje Dijkstra-Visser, dan vieren zij hun 65-jarig
huwelijk!
Wij willen hen en hun kinderen als gemeente van harte
feliciteren met dit briljanten jubileum.

Collectebonnenverkoop
Maandag 26 oktober 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.
Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Uit de pastorie
Vandaag de doopdienst van mevr. P. Pijls. Fijn dat u en dat
jij erbij bent of meekijkt. Een dienst met een dubbel gevoel.
We zijn blij en dankbaar dat de doop doorgang mag vinden.
Tegelijk is het jammer dat dhr. Pijls hier niet bij kan zijn. Ook
is het jammer dat de meeste gemeenteleden dit thuis
meemaken.
Volgende week hoop is in de ochtenddienst verder te gaan
met het thema “discipelschap”. We gaan het dan hebben
over het thema navolging.
Wat betreft de diensten. Als u en jij enigszins in de
gelegenheid zijn en de gezondheid het toelaat; weet je
welkom in de diensten. Zowel ‘s ochtends als ‘s middags
is er een gelegenheidsgroepje wat zingt. Lijkt het u of jou wat
om daar ook in mee te draaien? Geef je even op bij mij. Er
zijn nu 16 zangers. Hoe meer zangers hoe meer vreugde!
Laten we de diensten met en voor elkaar dragen. Laten we
eenieder in deze wereld dragen in het gebed tot de Heere
onze God. Van Hem is onze hulp en verwachting.
Met vriendelijke groet, Leo Blees

Corona nieuws
We hebben het allemaal kunnen zien en horen; de
coronamaatregelen zijn behoorlijk aangescherpt. Omdat de
kerken eerder al te maken hebben gekregen met strengere
voorschriften zijn we blij dat we ditmaal geen drastische
maatregelen hoeven te treffen. De meest in het oog lopende
wijziging betreft het dragen van mondkapjes, hetgeen in
openbare ruimtes verplicht is.
De PKN adviseert de kerkbezoekers om mondkapjes te
dragen tijdens verplaatsingen in het kerkgebouw, een en
ander is echter nog niet verplicht. We laten daarom voorlopig
aan de kerkgangers over of ze wel of geen mondkapje willen
dragen bij het binnengaan en verlaten van het kerkgebouw
en/ of tijdens de eredienst. Mocht dit in de toekomst wijzigen
dan laten we dat aan u weten.
Kerkbezoek
Nu we nog maar rond de dertig plekken per eredienst
kunnen aanbieden vragen we onze gemeenteleden om, als
het niet lukt een plaats te bemachtigen voor de
morgendienst, de middagdienst te bezoeken. Dan is er
meestal wel plek vrij. U kunt zich aanmelden bij de bekende
adressen. 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, bereikbaar op 06-53201184. Mocht u bij
de een geen gehoor krijgen dan zal de ander bereikbaar zijn.

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

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!

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
26 okt
19.00 uur
26 okt
19.30 uur

-

Bijbelkring (vervalt deze maand)
Bijbelzondag
Collectebonnenverkoop
Vergadering kerkrentmeesters

Kerkomroep
Sinds 30 september is het niet meer mogelijk om, door
middel van een zogenaamde kerkwebradio, de diensten van
onze kerk te volgen. Kerkomroep is gestopt met het
faciliteren van analoge inbelverbindingen. Voor iedereen die
kerkomroep via internet ontvangt, verandert er niets. Dit blijft
als vanouds. Voor degenen die niet over internet beschikken
zijn er alternatieven. Wilt u hier meer over weten neem dan
gerust contact op met Jan de Groot, 0511-421718.
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 23 oktober, 18.00 uur (liefst digitaal)
inleveren via mail:
nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.frl
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, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten.
Openbaring 3:11

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

Liturgie zondag 18 oktober 2020 09.30 GK Driezum
Piano/orgel: Arnold Zuur
Zangers:
Mieke, Lourens, Anneke, Minke, Pieter en Leo
Welkom
Intochtslied Psalm 146 vers 1 en 3 (NPB) Op de melodie van ELB 37
1. Halleluja! Heel mijn leven
3. Wie op Jakobs God blijft bouwen,
loof en prijs ik God, de HEER.
wie de HEER als helper heeft,
Hem wil ik mijn liefde geven,
kent geluk en kan vertrouwen
al mijn dank en al mijn eer.
op zijn God die redding geeft.
Zingen zal ik levenslang,
Hij schiep hemel, zee en land;
elke dag die ik ontvang.
wat Hij heeft beloofd houdt stand.
elke dag die ik ontvang.
wat Hij heeft beloofd houdt stand.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Klein Gloria
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen ELB 213 vers 1 tot en met 5
1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
Lezing verkort doop/belijdenis formulier
Zingen Psalm 105 vers 1 (LvdK)
1. Looft God den HEER, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den HEER,
verblijdt u, geeft Zijn naam de eer.
Stellen van de vragen
Doop
Zingen Psalm 134 vers 2 (NPB)
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.

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

Aansteken van de doopkaars door de ouderling van dienst
Dankgebed voor de doop en gebed voor de opening van het Woord
Lezing Handelingen 8 vers 26 tot en met 40 uit de HSV
26 En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem
afdaalt naar Gaza, die eenzaam is.
27 En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de
koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden,
28 keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja.
29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.
30 En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest?
31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te
klimmen en bij hem te komen zitten.
32 En het Schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam
stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open.
33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van
de aarde weggenomen.
34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand
anders?
35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.
36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water;
wat verhindert mij gedoopt te worden?
37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus
Christus de Zoon van God is.
38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij
doopte hem.
39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem
niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.
40 Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle
steden, totdat hij in Caesarea kwam.
Zingen Gezang 293 vers 1 en 2
1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Preek
Luisterlied Ik geef mijn leven aan u over https://www.youtube.com/watch?v=I2ZPxAVTtQQ
Gebed
Zingen ELB 186A vers 1 en 2
1. Leid mij Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.

2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des Levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.

Zegen
Collecte en op het podium is er gelegenheid om zuster Pijls Gods zegen toe te wensen.

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

