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Zondag 13 december; derde Advent
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanmiddag zal om 14.00 uur voorgaan dhr. L. Blees;
gezinsdienst. Ook op kerkomroep en livestream.
Vanavond zal om 19.30 uur voorgaan dhr. L. Blees;
jongvolwassendienst. Ook op kerkomroep en livestream.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud.
Vanmiddag kindernevendienst
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 20 december; vierde Advent
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan drs. A.
Fraanje, Drachten.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In de avonddienst zal om 19.30 uur voorgaan dhr. L.
Blees; Lofprijsdienst
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud
Er is geen kindernevendienst.
Er is in de morgendienst kinderoppas voor kinderen t/m
groep 4 basisschool.
Vrijdag 25 december; eerste Kerstdag
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
‘s Middags is er geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e Kerk in actie kinderen in de knel.
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 15 december is jarig br. J. Wiersma, Doniawei 131,
9104 GL Damwâld en 19 december zr. P. Visser-van der
Zwaag, Singel 16a, 9114 RN Driezum.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we
hopen samen met u dat het ook een goed jaar mag zijn.
Lief en leed
Op donderdag 17 december a.s hopen Piet en Aukje
Uitterdijk van de meester Hofstrastrjitte 35, 9114RE in
Driezum, hun 50-jarig huwelijksfeest te mogen vieren. Een
heuglijk feit, reden tot dankbaarheid. Naast de feestvreugde
is er ook de verwerking van het verlies van een zuster van
Aukje, die onlangs is overleden. We hopen dat Aukje en Piet
desondanks een fijne dag mogen beleven en hopen dat God
hen, samen met hun kinderen en geliefden nog lange tijd in
goede gezondheid voor elkaar zal sparen.

Uit de pastorie
Vandaag 3 diensten. Weer eens wat anders. Alle drie de
diensten zijn, met beeld en geluid, via de livestream te
volgen. Kijk gerust mee!
Vanmorgen is de preek vanuit Lucas 1. Vorige week de
engel op bezoek bij Zacharias, vandaag de engel op bezoek
bij Maria.
Vanmiddag heb ik als “preek” een Kerstverhaal. In dit
verhaal komt Jezus op bezoek in ons dorp. Het verhaal heb
ik zelf bedacht naar aanleiding van een dun boekje van
Adrian Plass met de titel “het Bezoek”.
Vanavond gaat het om volhouden in het geloof. Dit vanuit
Daniel 6. Het is een dienst voor de jongvolwassenen maar u
en jij mag natuurlijk meekijken en meedoen. Hoe en wat
precies? We zullen het zien.
Volgende week is er in de avonddienst de zangdienst bij
kaarslicht. Onze mannen zijn druk aan het oefenen,
bepaalde liederen klinken zelfs tweestemmig. Het wordt
prachtig! Gelukkig mag er wel publiek komen dus geef u
gerust op voor de dienst. U en jij bent welkom. Mocht u geen
plaats kunnen bemachtigen? Ook deze dienst wordt met
beeld en geluid uitgezonden.
1e Kerstdag hopen we om half tien dienst te hebben.
Waarschijnlijk staat de engelenzang centraal. Wat dat lied
ons te zeggen heeft? We hopen er met elkaar over na te
denken.
2e Kerstdag is het de bedoeling dat er via de livestream het
één en ander te horen en te zien is.
Met vriendelijke groet, Leo
Kerstattentie
Al zitten we in coronatijd, voor een ieder ouder dan 70 jaar
staat er weer een kerstattentie klaar. Deze versnaperingen
zullen worden bezorgd in de weken 51 en 52.
Met inachtneming van de coronaregels, natuurlijk.
De wijkassistent(es)
3e Gezinsdienst op 13 december om 14.00 uur
De derde gezinsdienst is vanmiddag 13 december, ook weer
om 14.00 uur. Hoe deze dienst er precies uit gaat zien, is
nog niet bekend. 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.
Voor wie het heeft gemist of de dienst graag nog eens wil
terugzien, dat kan via onze YouTube-pagina. Zoek op
YouTube naar ‘Connected Jeugdwerk’ en dan wijst de rest
vanzelf. Vergeet je niet te abonneren!
We hopen weer op een goede opkomst! Dit is voorlopig ook
de laatste dienst. Of en hoe we in het nieuwe jaar doorgaan,
gaan we nog bekijken. Heb je vragen en/of opmerkingen,
laat het ons vooral weten.
Leo Blees en Douwe Boersma
DANIËL 1: “ACHTER ELKE WOLKENKRABBER
STAAT EEN NOG GROTER EGO”
Nieuwsgierig? Ga naar onze website of volg deze link.

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

Jongvolwassenen dienst 13 december
Aanvang: 19:30 uur
Thema: Heb je even voor mij?
Locatie: Foarwei 27, Wâlterswâld
Maak jij bewust tijd vrij voor God? Dagelijkse zorgen en
interesses kunnen gemakkelijk het middel worden waardoor
je continu bent afgeleid van wat daadwerkelijk van belang is.
Benieuwd hoe anderen dit ervaren? Tijdens de dienst zullen
een aantal jongeren uit onze gemeente hun verhaal met ons
delen. Hoe ervaren zij deze onzekere periode? Speelt het
geloof hierin een rol?
Wat kunnen we leren van Daniël? Daniels jonge leven wordt
niet gedomineerd door zijn carrière, zijn status of drukke
baan. Daniëls leven heeft als bron de omgang met God, het
dagelijkse gebed, het leven dichtbij God.
Vergeet je mobiele telefoon niet mee te nemen. Deze heb je
nodig tijdens de interactieve quiz! We testen je Bijbelkennis,
showbizz, muziek en algemene kennis.
Aanmelden voor 11 december
Deze dienst wordt speciaal georganiseerd voor jongeren van
20 – 35 jaar. Ben jij erbij? Aanmelden kan tot 11 december
bij Tea de Groot (06-37394375) of Leo Blees (06-37301852).
Bel of stuur een appje.
Deze dienst is ook te volgen via kerkomroep en livestream
Stuur eens een kaartje
Rond deze tijd worden er weer kerst- en nieuwjaarskaarten
verstuurd naar familie, vrienden en bekenden. Ook is het een
mooie gelegenheid om mensen binnen of buiten onze
gemeente te laten weten dat we ze niet zijn vergeten.
Laten we daarom omzien naar elkaar en ook eens een
kaartje naar iemand sturen die al een tijdlang wegens
opname in het zieken- of verzorgingshuis of op een andere
wijze "buiten beeld" is geraakt. Voor adressen binnen onze
gemeente is de gemeentegids een handig hulpmiddel.
DE KERST-INN: ERVAAR HET KERSTVERHAAL IN 30 MINUTEN

Alles is anders dit
jaar, zo ook de
kerstviering. Een
grote kerstviering
in de sporthal van
de Nije Warf op
Tweede Kerstdag
is helaas niet
mogelijk. Daarom
hebben we iets
anders bedacht:
de Kerst-Inn, het volledige kerstverhaal in 30 minuten.
De Kerst-Inn wordt ’s avonds gehouden op 23 en 24
december in onze kerk. Aan de viering werken kinderen van
de Kindernevendienst, Leo Blees en Christelijke
muziekvereniging Excelsior mee. Er is een collecte voor de
onkosten.
De viering wordt per avond drie keer opgevoerd: om 17.30,
18.45 en 20.00 uur (begintijden nog onder voorbehoud!!).
Per viering is er plek voor 30 bezoekers (exclusief kinderen
onder de 12 jaar). Opgave is verplicht en kan tot 20
december bij Douwe Boersma via 06-22930174
(WhatsApp of bellen). Bij opgave is het mogelijk om een
voorkeur qua avond en tijd aan te geven. Gezinnen met
jonge kinderen willen we zo vroeg mogelijk laten gaan. Op
basis hiervan maakt de organisatie een indeling, zodat
zoveel mogelijk mensen de viering bij kunnen wonen.
De Kerst-Inn is voor jong en oud en voor iedereen
toegankelijk. Natuurlijk wordt er aan geldende maatregelen
gehouden. Een mondkapje is op dit moment niet verplicht,
maar wij raden bezoekers aan deze wel te dragen bij het
binnengaan en verlaten van het gebouw. We hopen er,
ondanks alles, een onvergetelijke kerst van te maken.

LOFPRIJSDIENST MET ‘LICHTJES”
Beste mensen, bij
alles wat niet
doorgaat gaan we
‘onze lichtjesdienst’
op d.v. 20 december
om 19.30 wel
houden Dus geef u
hiervoor op, dit kan
zoals gebruikelijk op
de donderdagavond
(17 december) echter vol=vol. U kunt deze dienst ook via de
livestream volgen.
Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte van 15 november jl., Kerk In Actie,
“actie sprinkhaan verjaag de honger”, heeft € 408,92
opgebracht.

Quilt
Komende twee
weken hangt deze
quilt aan het
kanselkleed.
Het is gemaakt naar
een schilderij van
Jan Kooistra.
De geboorte van
Jezus in Bethlehem.
Lucas 2: 7
Op de quilt is de
Hudsonrivier niet
zichtbaar.
Ik heb in het midden
de Empire State
Building gezet.
Op het schilderij staat hij helemaal rechts.
De bijzondere uitleg die Jan Kooistra aan dit schilderij heeft
gegeven vindt u op onze website.
Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.
Agenda
12 dec 09.00 uur
13 dec 19.30 uur

-

Ophalen oud papier
Dienst voor jongvolwassenen

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 18 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

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

Liturgie zondag 13 december 2020 09.30 uur GK Driezum
Welkom
Zingen: Psalm 123 vers 1
1. Ik sla naar U, die in de hemel zit,
mijn ogen op en bid.
Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken
tot die zijn gunst laat blijken,
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken
om een welwillend teken,
zo richten wij verwachtingsvol het oog
naar onze God omhoog.
Stil gebed/Votum en groet
Zingen: ELB 297 vers 1, 2 en 3
1 Hier in Uw heiligdom,
dichtbij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U
met heilig ontzag
als uw Geest ons trekt tot U.

2 Rein door uw zuiver bloed
met zekerheid,
dat wij geborgen
in uw liefde zijn,
staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart,
op de roepstem van uw Geest.

3 Heer ik wil horen
uw zachte stem.
Laat and’re stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer,
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
Gebed
Wetslezing
Zingen: Psalm 119 vers 5 en 13
5. Dit vraag ik van U, HEER: wees goed voor mij,
zodat ik levenslang uw pad zal kiezen.
Breng mij de schoonheid van uw wetten bij;
laat mij ze nooit meer uit het oog verliezen.
Ik ben niet thuis in deze maatschappij.
Wat snak ik naar uw eerlijke adviezen!
13. Hoopgevend is wat U mij hebt gezegd.
Vergeet het niet, HEER, daardoor kan ik leven.
U houdt uw woord. Al heb ik het ook slecht,
ik weet dat U mij troost en rust zult geven.
Hooghartig lachen spotters, onterecht:
uw goede wet heb ik nooit afgeschreven.

Lezing: Lukas 1 vers 26 tot en met 38
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de
maagd was Maria. 28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U
bent gezegend onder de vrouwen. 29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de
betekenis van deze groet kon zijn. 30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij
God. 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon
van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het
huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal
dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige
Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal
worden, Gods Zoon genoemd worden. 36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is
de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 38 Maria zei: Zie, de
dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

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

Lied: Psalm 90 vers 1 en 6
1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

6 Zeventig, tachtig jaren mensenleven,
is dat, o Heer, om hoog van op te geven?
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen.
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,
dat in ons hart de wijsheid wonen mag.

Preek
Lied na de preek: “Magnificat” van Sela
https://www.youtube.com/watch?v=rN6HRrcDri8
MAGNIFICAT
Met heel mijn ziel prijs ik de Heer,
met al mijn adem dank ik God.
Hij dacht aan mij, richtte mij op.
De mensen prijzen mij gelukkig.
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.
Barmhartig is Hij altijd weer,
voor wie hem volgen en hem dienen.
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is;
hoogmoedigen heeft Hij verslagen.

Voor machtigen is er geen plaats;
Hij heeft hen van hun troon gestoten.
De kleine mensen maakt Hij groot;
Hij zet ze op een voetstuk neer.
De rijke mensen stuurt Hij weg,
met lege handen naar hun huis terug.
De hongerigen geeft Hij veel;
Hij overlaadt hen met het beste.
Hij neemt het op voor Israël,
komt alles na wat Hij hen heeft beloofd.
Bewijst zo zijn barmhartigheid,
zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid.

Gebed
Lied: Gezang 117 vers 1, 5, 6 en 7
1 Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

5 Zo diep waart Gij bewogen:
Gij daaldet van uw troon;
uit godlijk mededogen
zocht Gij der mensen woon,
Gij die de last der volken,
hun plagen duizendvoud,
wat niemand kan vertolken
in liefde omsloten houdt.

6 Gij zwaarbeproefde schare
ten dode toe benard,
daar gaat een blijde mare,
o schrijf die in uw hart:
al drukt het kruis uw schouder,
al dooft het laatste licht,
uw Trooster en Behouder
staat voor uw aangezicht.

7 Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.

Zegen
Collecte

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

Liturgie gezinsdienst 13 december 2020
Voorganger: Leo Blees
M.m.v.: leiding KND en Fedde de Vries
Thema: ‘Hij komt! En wat dan….’
•

Welkom en stil gebed

•

Lied EL421: ‘Ben je groot of ben je klein’

•

Gebed

•

Lied: ‘Je mag er zijn’

•

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

•

Schriftlezing: Mattheüs 25: 31-46

•

Lied Ps. 98: 3 & 4

•

Verkondiging

•

Luisterlied: ‘Er is een dag’

•

Kinderen terug uit kindernevendienst

•

Gebed

•

Lied EL448: ‘Je hoeft niet bang te zijn’

•

Zegen

•

Collecte

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

Liturgie zondagavond 13 december 2020 19:30 uur GK Driezum
-

Welkom

-

Gebed

-

Lied 1:

-

Filmpje: Hoe heeft u/jij de coronatijd beleefd?

-

Interviews in de kerk

-

Lied 2:

-

Interactieve quiz (Wil je meespelen? Gebruik dan de cijfercode in het scherm)

-

Lied 3:

-

Rentcollective – “Weep With Me”
https://www.youtube.com/watch?v=rtOwxWm0n_k

Hillsong UNITED – “Oceans”(Nederlandse versie)
Gezongen door Alie Feddema

Hillsong Worship – “Who You Say I Am”
https://www.youtube.com/watch?v=0VOfjvMiv0M

Schriflezing: Daniël 6 vers 11 en 12
Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de
richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per
dag zijn gewoonte was. 12Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad
en hem prees.
11Toen

-

Preek

-

Lied 4:

-

Dankgebed

-

Lied 5:

-

Zegen

-

Lied 6:

Opwekking 717 – “Stil, mijn ziel wees stil”
Gezongen door Alie Feddema

Newsboys – “God’s Not Death”
https://www.youtube.com/watch?v=NNiM9WfhAfg

Trinity – “Ik Wens Jou”
https://www.youtube.com/watch?v=b2dk-FYYE0I

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

