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Zondag 27 december
Vanmorgen zal om 11.00 uur voorgaan mevr. R. v.d.Wal-v.
Akker, Morra.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanmiddag is er geen dienst.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.
Donderdag 31 december; Oudejaarsdag
In de avonddienst zal om 19.30 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
De collecten zijn dan voor: 1ste kerk, 2de Quotumcollecte.
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas.
Vrijdag 1 januari; Nieuwjaarsdag
In de morgendienst zal om 11.00 uur voorgaan dhr. L. Blees.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
‘s Middags geen dienst.
Collecten zijn dan voor: 1ste kerk, 2de Pastoraat.
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas.
Zondag 3 januari
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan
ds. A. Elverdink
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud; deurcollecte voor het
jeugdwerk.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.

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
Hallo allemaal, al 19 jaar was het zo dat ik iedereen een
goede jaar wisseling kon toewensen bij verlaten van de kerk.
Maar ja, dit jaar gaat alles anders.
Maar....we hebben nog de nieuwsbrief! Dus voor iedereen al
vast een goede jaar wisseling en een gezegend 2021.
Gr. Pieter en Ina
Gift
Via dhr. Blees is er een gift van €100.00 voor de kerk en
€100,00 voor de diaconie binnengekomen. Het College van
kerkrentmeesters en de Diaconie willen de gever bij dezen
hartelijk bedanken!

Uit de pastorie
We zijn verrast door de vele aardige Kerstgroeten van u.
Kaarten, een appje of zomaar een groet onderweg. Bedankt
hiervoor.
We mogen terug zien op een gezegend Kerstfeest. Ik hoop
dat u en dat jij een fijne jaarwisseling hebt. Wij wensen u een
gezegend nieuwjaar.
Niet een jaar wat bol staat van vooruitgang maar een jaar
wat ons dichter bij de Heere Jezus brengt. Laten we zo met
een ontvankelijke houding de drempel van het jaar overgaan.
Qua activiteiten staat het kerkenwerk allemaal wat stil.
Gelukkig mogen de diensten nog steeds doorgaan.
Oudejaarsavond wil ik met u Psalm 77 lezen. Op de
nieuwjaarsmorgen lezen we Psalm 93.
3 januari staan we stil bij de ontmoeting in de tempel.
Simeon en Jezus, Jozef en Maria.
Alle eenzamen, u die verdriet kent, u en jij die het leven
soms tot een last is. Vlucht tot Jezus. Hij zegt het immers;
Kom tot Mij, allen die moe zijn en belast, en Ik geef rust.
Met hartelijke groet, ook namens Mieke, David en Sara,
Leo
Verscherpte maatregelen
Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen moesten er
op korte termijn enkele lastige beslissingen worden
genomen. Hieronder een opsomming:
• De kinderoppas vervalt tot en met 17 januari 2021.
• De gezinsdienst die staat gepland voor 10 januari
(middagdienst) vervalt, het wordt een normale dienst.
• Kinderen telden voorheen niet mee bij het aanmelden voor
het bijwonen van een kerkdienst, vanaf nu is dat wel het
geval.
• Het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen in de
kerkzaal (binnenkomst, vertrek, enz.) wordt zeer op prijs
gesteld. Tijdens de dienst mag het kapje af worden gezet.
Voor wie geen mondkapje bij zich heeft ligt er een exemplaar
bij de ingang.
We hopen en bidden om een zegen op de landelijk en
wereldwijd genomen coronamaatregelen.
Kerst en
nieuwjaarswens
Van ds. A. A. Wisman uit
Nieuw-Lekkerland
ontvingen we een kaart
met zegenwens.

Aanmelden
Omdat de oudejaarsavonddienst en de dienst op
nieuwjaarsdag op een doordeweekse dag plaatsvinden mag
ieder die de dienst wil bijwonen zich eerder aanmelden dan
de gebruikelijke donderdag. Aanmelden kan gewoon bij
Romke of Jan.

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

Kerktelefoon
Sinds september 2020 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.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

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 1 januari, 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

Psalm 77
1Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf, een psalm.
2Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat hij mij hoort.
3Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten.
4Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela
5U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden,
6ik zie terug op voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger,
7bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:
8Zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou hij niet langer liefhebben?
9Is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woord voor eens en altijd verstomd?
10Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? sela
11En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’
12Ik denk terug aan de daden van de HEER – ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,
13overweeg elk van uw werkenen houd in gedachten uw grote daden.
14Uw weg, God, is een heilige weg – welke god is zo groot als onze God?
15U bent de God die wonderen doet, u hebt de volken uw macht getoond,
16uw arm heeft uw volk bevrijd, de kinderen van Jakob en Jozef. sela
17Toen het water u zag, o God, toen het water u zag, begon het te beven, een huivering trok door de oceanen.
18De wolken stortten water,de hemel dreunde luid, uw pijlen flitsten heen en weer,
19uw donder rolde dreunend rond, bliksems verlichtten de wereld, de aarde trilde en schokte.
20Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar.
21U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.

Psalm 93
1De

HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed, de HEER is met macht bekleed en omgord.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet, 2en vaststaat van oudsher uw troon, u bent van alle eeuwigheden.
3De stromen verheffen, HEER, de stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun stem.
4Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige HEER.
5Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen.

Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die
gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
Romeinen 8: 33-34

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

Orde van dienst voor zondag 27 december 2020, 11.00
“De stilte spreekt”
Voorganger: Mevr. R. van der Wal – van Akker
Organist:
Fedde de Vries
M.m.v. de zanggroep.

Orgelspel

Orgelspel voor de dienst
Welkom
Intochtslied Psalm 150
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Lied Psalm 65 1e vers (dit in aanloop naar het gebed)
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing Sefanja 3 vers 14 t/m 20 (HSV)
14 Jubel,

vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De HEER, de koning van Israël, is in je
midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen.
16Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’
17De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in
zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
18Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte
zwaar op de stad.
19In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die
in de hele wereld werden veracht zal ik met eer en roem overladen.
20In die tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen, je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op
aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer – zegt de HEER.
15De

Lied Psalm 65 2e vers
Verkondiging “In Zijn liefde zal Hij zwijgen”
Lied ELB 351 “Machtig God, sterke rots”
Gebeden
Slotlied ELB 357 “Vreugde, vreugde, louter vreugde” 1, 4 en 5
Zegen

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

