1144-2020
Zondag 1 november
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan ds. M. van
Heijningen.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanmiddag:Lofprijsdienst mmv dhr. L. Blees: Lofprijsdienst.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Collecten:1e Kerk; 2e zending
Er is geen kindernevendienst
Er is kinderoppas voor kinderen t/m groep 4 basisschool.
Een gezegende zondag toegewenst.
Woensdag 4 november; dankdag voor gewas en Arbeid
Om 19.30 uur zal voorgaan dhr. L. Blees.
Deze dienst is te volgen via Kerkomroep en Livestream
De collecte is bestemd voor de kerk.
Zondag 8 november
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L.
Blees; voorbereiding Heilig Avondmaal
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan ds. Elverdink.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud.
Er is geen kindernevendienst
Er is kinderoppas voor kinderen t/m groep 4 basisschool.
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.
Uit de gemeente
- Op 2 november is jarig zr. S. van der Zwaag-Koonstra,
Prysterikker 24, 9113 PM Wâlterswâld.
Gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen
met u dat het ook een goed jaar mag zijn.
- Br. Wytse van der Zwaag verblijft al enige tijd ziek thuis,
het wil nog niet opknappen. Moeilijk in deze tijd van minder
bezoek en donkere dagen. We wensen hem en zijn vrouw
Sjoukje beterschap. We mogen vertrouwen op Gods
dragende handen voor hen beiden. Wilt u aan hem denken
in uw gebeden? Mocht u een kaartje willen sturen:
Presterikker 24, 9113PM Wâlterswâld.
- Donderdag 29 oktober waren Geert en Jikke de GrootReitsma 40 jaar getrouwd. We willen hen als gemeente van
harte feliciteren met dit jubileum, en hen nog vele gezegende
jaren samen toewensen.
Adres: De Steeg 6, 9114 RM Driesum
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.

HALLELUJAH, Lofprijsdienst 1 november!
God onze Heere loven en prijzen is waartoe we geroepen
zijn, de Lofprijsdienst die DV zondagmiddag 1 november
gepland staat willen we daarom ook laten doorgaan. Al kan
ons hart een Halleluja soms moeizaam vinden. Naast
redenen om dankbaar en blij te zijn en te jubelen kan ons
hart ook bang en eenzaam zijn en lukt het loven slechts
fluisterend. Misschien zijn we ondergedompeld in rouw en
verdriet en wordt het een gebroken Halleluja, in de liederen
en het zingen kan ons hart geraakt worden.
We nodigen u en jou uit om je op te geven deze dienst bij te
wonen of via de livestream mee te horen en te kijken,
voordeel van het laatste is dat je volop mee mag zingen! Er
spelen en zingen solisten en zanggroepjes, Leo Blees houdt
een overdenking. Herkenbaar zal voor een aantal van ons
liederen zijn die dit voorjaar in de middagopening van 4-6 uur
zondagsmiddags in onze kerk gezongen werden.

Inzamelingsactie voor
voedselbank Dantumadiel
Zoals u de laatste jaren gewend bent, willen we ook dit jaar
tijdens de dienst op dankdag, goederen inzamelen voor de
Voedselbank. Juist in deze tijd heeft de Voedselbank het
hard nodig. Omdat we niet allemaal bij elkaar in de kerk
kunnen zijn, bieden we de gelegenheid om de goederen bij
ons aan huis te brengen. U kunt op woensdag 4 november
tussen 16.00 en 18.00 uur de boodschappen brengen bij
Grytsje Visser (Foarwei 6 Wâlterswâld) of bij Roelof Raap
(Achterwei 10, Driezum). Voorafgaand aan de dienst kunt u
ook nog de boodschappen in de hal van de kerk achterlaten.
Op de achterzijde van de nieuwsbrief vindt u meer informatie
over voedselbank Dantumadiel o.a. aan welke producten het
meeste behoefte is.
Wij als diaconie bevelen deze actie van harte bij u aan.
Dankstond
Wilt u/ wil jij de dankstonddienst bijwonen? Vooraf svp
aanmelden bij Romke Douma of Jan Fokkens.

Kindernevendienst in coronatijd
Sinds het maximumaantal bezoekers aan een kerkdienst
weer teruggebracht is naar 30 bezoekers, is het ook bij de
kindernevendienst een stuk rustiger. En dat is logisch, maar
zorgt er wel voor dat er momenteel eigenlijk geen
volwaardige KND mogelijk is. Daarom is er per vandaag,1
november, voorlopig geen KND meer, zolang de beperkende
maatregelen van kracht zijn. De kinderoppas is wel aanwezig
in de ochtenddienst en is voorlopig beschikbaar voor
kinderen t/m groep 4. Kinderen vanaf groep 5 kunnen bij de
ouders in de kerk zitten. Opgeven voor de oppas blijft
gewenst. Voor november en december zijn we bezig met
een andere opzet als tijdelijke en vooral waardige vervanger
van de kindernevendienst. Zodra dit helemaal duidelijk is,
maken we dit bekend via de nieuwsbrief.

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

Groet Jeltsje, Leo en Douwe
Getelde collecten met hun opbrengsten:
Kerk:

Kerk &
Israël

4-10-2020

€ 288,90

€ 208,15

11-10-2020

€ 152,10

18-10-2020

€ 156,45

25-10-2020

€ 196,50

Datum:

Op dit moment hebben we het meest behoefte aan de
volgende producten voor onze pakketten:
- Houdbare (chocolade) melkproducten
- Koffie (melk), thee en suiker
- Blikgroenten en vruchten
- Vlees / vis in blik
- Bruine bonen / kapucijners
- Rijst
- Pasta
- Poeder (basterd) suiker
- Stroop
- Soep
- Zoet broodbeleg (jam, hagelslag, pindakaas e.d.)
- Vloeibare bak en braadproducten
- Wasmiddel
- Verzorgingsproducten (haarshampoo, tandpasta,
tandenborstels e.d.)

Quotum: Orgel:

NBG

€ 126,90
€ 33,55
€ 120,75

De kerkrentmeesters
Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

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
01 nov 14.00 uur

-

Lofprijsdienst

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.

U kunt daarnaast ook een financiele bijdrage geven.
Het IBAN nummer van Voedselbank Dantumadiel is:
NL60 RABO 01621.90735
www.voedselbankdantumadiel.nl
info@voedselbankdantumadiel.nl

Kosteres
Ina Kloosterman-Sijtsma, Foarwei 29, 9113 PA Wâlterswâld.
Tel. 06 241 370 07.
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.

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 6 november, 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

Maar Job zei tegen haar: ‘Je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God,
zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord.
Job 2:10 (NBV)

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

Liturgie zondag 25 oktober 2020 09.30 GK Driezum
Welkom
Zanggroepje
P97:1
Stilte votum, groet
Zanggroepje
Klein gloria
Lezing geboden van God
Zanggroepje
Evang. Liedbundel 364
Gebed
Lezen uit de Bijbel
Prediker 1:1-11, Openbaring 5
1Hier

volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem.
Lucht en leegte
2Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.
3Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 4Generaties gaan,
generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan.
5De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.
6De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden.
Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug.
7Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol.
De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen,
en beginnen weer opnieuw te stromen.
8Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn.
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen.
9Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon.
10Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.
11De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende zullen weer worden vergeten.
Openbaring 5
51Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met
zeven zegels was verzegeld. 2Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de
boekrol te openen?’ 3Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. 4Het
deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. 5Toen zei een van de
oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en
daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ 6Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een
lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die
over de hele wereld zijn uitgestuurd. 7Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. 8Op
hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een
gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. 9En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te
ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en
volken, van elke stam en taal. 10U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als
koningen heersen op aarde.’ 11Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de
oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12Met luide stem riepen ze: ‘Het
lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 13Elk schepsel in de hemel, op aarde,
onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de
eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ 14De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ en de oudsten wierpen zich in aanbidding
neer.

Zanggroepje
Evang. liedbundel 140
Verkondiging, tekst Opb 5:5
“Thema Waardig is het Lam”
1. vermoeidheid in het heden, 2. strijd in het verleden, 3. hoop voor de toekomst
Na 2e punt zingen: Gezang 402:1,2,4,5,6
Dankgebed
Zanggroepje
P98:3,4
Zegen
Collecte

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

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

Liturgie zondag 1 november 2020 14.00 uur GK Driezum
Lofprijsdienst Thema: Hoop Doet Leven!
Welkom
Zingen

Gezang 301 vers 1, 3 en 5

1 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

3 Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

5 Wij moeten Goden zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja,
Stil gebed, Votum en Groet
Zingen

Psalm 84 vers 1 en 4

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Gebed
Zingen

Gezang 460 vers 1, 2 en 3

1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2 Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
Kindermoment door Jeltsje
Schriftlezing Romeinen 8 vers 18 tot en met 30
Marten de Jong zingt

ELB 413 Lichtstad met uw paar’len poorten

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

Zingen

Psalm 42 vers 1 en 7

1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Overdenking n.a.v. Romeinen 8 vers 25
Fedde speelt een pianosolo
Zingen

ELB 226

1 Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

2 Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Refrein
Joël Postma leest een gedicht
Alie zingt

ELB 370 Kadosj

Dankgebed
Zingen

ELB 132 vers 1 en 2

1 U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de vitorie, nu en immermeer.

2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint!"
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de vitorie, nu en immermeer.

Zegen
Medewerkers:

Zanggroep (Alie, Antsje, Minke, Joke en Jeltsje)
Kindermoment door Jeltsje, lector Joël Postma
Alie Feddema solo, Marten de Jong solo
Fedde de Vries (orgel en piano) Leo Blees (voorganger)

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

