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Zondag 29 november; eerste Advent
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. J.Y. van der
Wal, Morra.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Ook deze dienst is te volgen via de kerkomroep en
livestream.
Collecten: 1e Kerk; 2e kerk in actie “kinderen in de knel”.
Er is vanmiddag kindernevendienst
Er is vanmiddag kinderoppas voor kinderen t/m groep 4
basisschool.
KLEIN GLORIA
Tijdens deze adventstijd ,een tijd van inkeer en verwachting,
zingen we het KLEIN GLORIA niet. Dat doen we weer op
Eerste Kerstdag.
Zondag 6 december; tweede Advent
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 da. M.
Stougie-de Wit, Eastermar
Collecten: 1e Kerk; 2e pastoraat
Er is geen kindernevendienst
Er is in de morgendienst 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.
Verjaardagen
Op 3 december is jarig br. G. Bremer, Prysterikker 15, 9113
PL, 4 december zr. M.C. Dijkshoorn-van der Wal, Foarwei
27, 9114 RA Driezum en 5 december zr. E. van der MeulenPranger, De Steech 1, 9114 RM Driezum. Van harte
gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we hopen samen
met u dat het ook een goed jaar mag zijn.
Uit de gemeente
Br. Sjoerd Visser van de Tjeard Foekesloane is vorige week
vrijdag met hartklachten opgenomen in het MCL. Zondag is
hij gedotterd en heeft hij een aantal stents gekregen.
Maandag mocht hij weer naar huis, waar hij verder mag
herstellen. Wij wensen hem van harte beterschap en Gods
nabijheid.
Collectebonnenverkoop
Maandag 30 november 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.

2e gezinsdienst op 29 november om 14.00 uur
Vanmiddag is de tweede gezinsdienst, ook weer om 14.00
uur. Bij deze dienst gaan de kinderen halverwege de dienst
naar de lokalen voor de kindernevendienst. Leo gaat
wederom voor en verder houdt Ruurdina een nieuwsgierige
presentatie voor de ouders.
Om de ruimte in de kerk zo optimaal mogelijk te benutten en
zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om bij de dienst
aanwezig te zijn, roepen we de gezinnen op om zich al op
woensdagavond op te geven bij Jan Fokkens. Ook graag
aangeven of er gebruik zal worden gemaakt van de
kinderoppas. Als hier geen kinderen voor zijn, dan kunnen
we de oppassers op tijd afzeggen.
We hopen weer op een goede opkomst! Heb je vragen en/of
opmerkingen, laat het ons vooral weten.
Leo Blees
Douwe Boersma
Jeltsje van der Veen
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
Stichting Zendingsfeest Veenklooster organiseert ook
dit jaar een rollade-actie.
Voor € 10,- p./st kunt u een heerlijke kiprollade kopen.
Het is nog onzeker hoe het Pinksterfeest komend jaar wordt
georganiseerd. Zeker is wel dat we het feest in 2021 door
willen zetten, op het evenemententerrein in Veenklooster of
digitaal. U kunt uw bestelling tot 5 december 2020
doorgeven via e-mail:
info@pinksterfeest.com of www.pinksterfeest.com/rollade
Vermeld in het bericht:
- uw naam, adres, bestelling, telefoonnummer én de
afhaallocatie
Bestelling ophalen
De bestelling kan 12 december 2020 tussen 14:00-16:00 uur
opgehaald worden:
- Bij de Grutte Tsjerke Kollumerzwaag (De Boei) - Foarwei
97, 9298 JE
- Bij de Evangelische Gemeente de Rank Dokkum - Op de
Keppels 1, 9101DG
U heeft uiteraard ook de mogelijkheid om het doel via een
gift te steunen.
Rekeningnummer (IBAN): NL57 RABO 0333 3340 00 t.n.v.
Stichting Zendingsfeesten Veenklooster

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

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
29 nov 14.00 uur
30 nov 19.00 uur
30 nov 19.30 uur

-

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

Gezinsdienst
Collectebonnenverkoop
Vergadering kerkrentmeesters

Kerkomroep
Sinds 1 oktober 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.

Redactie
Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage. U kunt uw kopij tot
uiterlijk vrijdag 4 december, 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

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Mattheüs 7:7 (NBV)

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

Liturgie zondag 29 november 2020 09.30 uur GK Driezum
Lied van intocht: Ps. 98: 3, 4
Stil gebed, woord van verwachting & groet
Liedboek 1973: Lied 118
Tien Woorden & NT samenvatting
Ps. 25: 6
Gebeden
Schriftlezing: Openbaring 22: 6-21
Slot
6 Toen zei hij tegen mij: ‘Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel
gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.’ 7 ‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de
profetie van dit boek. 8 Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me
neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. 9Maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een
dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.’
10Verder zei hij tegen me: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11Wie onheil aanricht zal nog meer onheil
aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger
worden.’ 12‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de
eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken
en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15 Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht,
met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. 16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om
jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ 17 De
Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het
water dat leven geeft. 18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God
hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat,
zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. 20Hij die van deze
dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! 21De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Ps. 96: 1, 6 en 7
Verkondiging
Liedboek 296: 1, 2 en 3
Dank- en voorbeden
Evangelische liedbundel 406
Zegen

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

Gezinsdienst zondag 29 november 2020 14.00 uur GK Driezum

Voorganger: Leo Blees
M.m.v.: Ruurdina Gros, leiding KND
Thema: ‘Emotie’

• Welkom en stil gebed
• Lied: ‘Het allerleukste liedje’
(https://www.youtube.com/watch?v=GkMfRKIIlo4)
• Gebed
• Introductie thema (Ruurdina)
• Lied: ‘Onder, boven, voor, achter’
(https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0)
• Kinderen gaan naar de kindernevendienst
• Verkondiging (Leo)
• Vervolg thema (Ruurdina)
• Lied: ‘Vandaag’
(https://www.youtube.com/watch?v=ELVMYipj0_E)
• Gebed
• Afsluiting thema Ruurdina
• Lied: Psalm 121
(https://www.youtube.com/watch?v=KixIdKwMlwI)
• Zegen
• Collecte

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

