1155-2021
Zondag 17 januari
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 ds. H. de Vries,
Dokkum.
Ook deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.

Uit de pastorie
Vanmorgen gaan we verder met het thema discipelschap.
We staan stil bij kruisdagen. Volgende week hoop ik beide
diensten voor te gaan. ‘s Ochtends zal het dan waarschijnlijk
gaan over; Bidden als een discipel. ‘s Middags wil ik verder
gaan met de Geloofsbelijdenis; Jezus, die geleden heeft
onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel. Een stevig thema wat ons dieper aan
Jezus verbindt. Ik hoop dat je mee wil kijken.

Een gezegende zondag toegewenst.

Zondag 24 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 dhr. L. Blees
Ook deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Collecten: 1e Kerk; 2e Pastoraat.
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.
Verjaardagen
Vandaag 17 januari is jarig br. S. Kingma, Foarwei 29a,
9114 RA Driezum.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we
hopen samen met u dat het een goed jaar mag zijn.
Ingekomen brief
Onze classispredikant, ds. W. Beekman, heeft mede namens
het breed moderamen van de classis Fryslân de PKNkerken binnen de classis een brief geschreven waarin
melding wordt gemaakt van de laatste ontwikkelingen rond
corona. Verder geeft hij adviezen over wat wel en niet
mogelijk is tijdens een kerkdienst. Hij besluit de brief met het
steken van een hart onder de riem als volgt:
Laten wij bidden en hopen dat de maatregelen van onze
overheid en de mogelijkheden die de komst van vaccins ons
bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid
zullen geven elkaar van aangezicht tot aangezicht
onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen die
rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid
of in hun bedrijf en inkomen, in onze gebeden en gedachten
zijn. Moge God ons behoeden en bewaren in deze bewogen
tijden. En mogen wij elkaar in het oog hebben en houden, in
het bijzonder de kwetsbaren in ons midden.

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort. (Psalm 65:1b)

De diensten worden gelukkig allemaal uitgezonden d.m.v. de
camera. U ziet mij wel, helaas kan ik u en jij niet zien. Dat
betekent dus ook dat ik geen idee heb of de preek en de
dienst een beetje landen. Geef gerust eens een reactie.
Wat betreft het bezoekwerk. Ik kom graag bij u en bij jou op
bezoek maar ik kom niet zomaar even binnenvallen. Dit om u
niet in verlegenheid te brengen. Sommigen zullen mij niet
snel bij de deur weigeren maar denken wellicht, ik wil liever
even niemand thuis ontvangen.
Vindt u het fijn als ik kom? Ik ben er zo maar geef het gerust
even aan.
Met hartelijke groet, Leo Blees
Gemeenteleden….
Gisteren, 16 januari is de actie kerkbalans
gestart. Komende week zullen wij weer de
kerkbalans folders bij u langsbrengen, met
een antwoordformuliertje. U zou ons erg
helpen door deze antwoordstrookjes zo snel mogelijk even
bij ons in te leveren. Op de strookjes staat wel hoe dit kan.
Uw kerkrentmeesters.
Coronamaatregelen
We hebben allemaal kunnen horen dat de lockdown met drie
weken wordt verlengd. Zelfs een avondklok wordt
overwogen.
De Britse variant die vele malen besmettelijker is dan het
virus zoals we dat tot nu toe kenden maakt dit noodzakelijk.
Men wil met zware maatregelen voorkomen dat de
ziekenhuizen overbelast raken en dat niet iedereen meer kan
worden geholpen.
Voor onze kerk betekent dit, naast een verlenging, ook een
extra aanscherping van de voorzorgsmaatregelen tijdens
een kerkdienst.
Het was te kort dag om te beslissen welke extra maatregelen
er precies nodig zijn. Wel is besloten om in ieder geval met
ingang van zondag 17 januari a.s. tot nader order geen
zanggroep te laten optreden.
De coronacommissie, bestaande uit Oege, Romke en Jan,
komt a.s. maandag bijeen om te bekijken of en zo ja, welke
maatregelen er nog meer moeten worden genomen.

DANIËL 5:
“OVER DE TOP” Nieuwsgierig?
Ga naar onze website of volg deze link.

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

Kort verslag van de moderamen vergadering gehouden
op 12 januari.
Normaal vergaderen wij als voltallige kerkenraad op de 2e
dinsdag van de maand, vanwege corona vergaderen we
tegenwoordig in klein comité (het moderamen). We hebben
de afgelopen diensten (kerst, oud en nieuw) geëvalueerd en
verder is gesproken over de komende diensten. Op DV 7
februari hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Censura
Morem; niemand van de moderamen leden geeft aan
bezwaar te hebben om het H.A. te vieren.
De voorbereidingen van de gemeentegids van 2021 werden
besproken. De wijkouderlingen krijgen ter controle weer een
lijst van hun wijk, die voor 1 februari a.s. bij de scriba wordt
ingeleverd. De commissies kunnen hun verslag voor 12
februari inleveren bij Klaas de Boer. Het liefst digitaal
versturen naar
gemeentegids@gereformeerdekerkdriesumca.nl maar het
mag ook naar Bonifatiusstjitte 16 9113 PV Wâlterswâld
worden gestuurd.
Verkiezing ambtsdragers. Wegens het einde van de
ambtstermijn van Sietske Leistra, Aukje Reitsma, Roelof
Raap en Romke Douma, ontstaan er de volgende vacatures,
2 ouderlingen, 1 ouderling kerkrentmeester en 1 diaken. De
vacature die ontstond door de ontheffing van Durk Reiding
zal worden opgevuld door Roelof Raap en Grytsje Visser.
Hun ambtstermijn loopt daarom nu af in 2022 en 2023,
waardoor het rooster van aftreden gunstig wordt beïnvloed.
Hierdoor is er nog slechts 1 vacature bij de diakenen. De
stembiljetten zullen binnenkort bij de belijdende leden
worden bezorgd. Ingevulde stembiljetten kunnen tot en met
zondag 7 februari worden ingeleverd. Om ons werk als
kerkenraad te kunnen voortzetten vragen wij aan alle
stemgerechtigde leden om aan deze verkiezing mee te
werken. Door de Coronamaatregelen kunnen wij moeilijk
dingen vooruitplannen maar wij proberen u zo goed mogelijk
op de hoogte te houden. Houd moed!
Uw voorzitter

DOPPEN INZAMELING
Al enige tijd is het mogelijk om doppen in te zamelen voor
blindengeleidehonden. Welke doppen kun je sparen? Dat
zijn er een heleboel. Eigenlijk zijn bijna alle harde doppen
welkom. Denk bijvoorbeeld aan doppen op dranken, (b.v.
melk, yoghurt, vla, frisdrank, fruitsap, water, sportdrank),
doppen van verzorgingsmiddelen (b.v. shampoo, zeep,
deodorant, tandpasta, lenzenvloeistof), doppen op
voedingsmiddelen (b.v. pindakaas, chocoladepasta,
babyvoeding), doppen op was- en schoonmaakmiddelen en
doppen van stiften en pennen. In de hal bij de lokalen achter
de kerk kunt u ze in leveren. Ook is het mogelijk om ze te
brengen bij Fedde en Baukje de Vries, Trekwei 3,
Wâlterswâld. Graag schoon en droog aanbieden.
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 22 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

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Galaten 5:25 (NBV)

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

Liturgie zondag 17 januari 2021 09.30 GK Driezum
Voorganger:
Organist:
M.m.v.

Leo Blees
Fedde de Vries

Lied Psalm 65 vers 1

Fedde speelt en de tekst staat op de beamer

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
Stil gebed
Votum en groet
Fedde speelt op de piano/orgel
Gebed
Wetslezing vanuit Galaten 5 vers 16 tot en met 26
16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in
strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat
u maar wilt. 18Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze
eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt,
jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik
herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het
koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen
natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de
richting volgen die de Geest ons wijst. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart
toedragen.
Lied Gezang 395 vers 1 en 4

Fedde speelt en de tekst staat op de beamer

1. O Heer, verberg U niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.

4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

Lezing Lukas 9 vers 18 tot en met 27
18 En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen
de menigten dat Ik ben? 19 Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen dat een van de
oude profeten opgestaan is. 20 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei: De Christus van
God. Eerste aankondiging van het lijden 21 En Hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden.
22 Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en
Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Aansporing tot zelfverloochening 23 Hij zei tegen allen: Als iemand
achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie zijn leven wil
behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. 25 Want wat baat het
een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? 26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden
geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die
van de Vader en in die van de heilige engelen. 27 En Ik zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de
dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben.

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

Lied op de beamer Als ik een kruis moet dragen https://www.youtube.com/watch?v=X-AMapd_49U
Preek
Lied op de beamer (ELB 374) https://www.youtube.com/watch?v=tXQpDDcrN-w
Gebed
Lied Psalm 73 vers 10 en 9 Fedde speelt en de tekst staat op de beamer
10. Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

9. Nu blijf ik bij U altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Zegen

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

Zondagmorgen 17 januari 2021, Driesum-Wouterwoude, 14.00 uur
Voorganger:
Organist:
M.m.v.

Ds. Herman F. de Vries
Fedde de Vries

Thema: Lofprijzing en Aanbidding
Binnenkomst kerkenraad
Woord van welkom
Intochtspsalm: Psalm 146:1,3
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest
1e lezing: Daniël 2:19-23
19Het mysterie werd aan Daniël onthuld in een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel. 20Hij zei: ‘Geprezen zij
de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht. 21Hij verandert tijden en uren, hij zet
koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis. 22Hij onthult diepe,
verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem. 23U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik,
want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken, en mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt, u hebt ons laten weten wat de
koning verontrust.’
Lied: Psalm 150:1
2e lezing: Handelingen 16:16-34
16Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was
door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. 17Terwijl
ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en
verkondigen u hoe u gered kunt worden!’ 18
Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de
naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. 19Toen haar eigenaars merkten
dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, 20waar ze hen
voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: ‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, 21die een
levenswijze verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.’ 22Ook
de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten
scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. 23Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze
opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. 24Overeenkomstig dit bevel
bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. 25Om middernacht waren Paulus en Silas aan het
bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 26Plotseling deed zich een
hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de
boeien los. 27De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij
zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. 28Maar Paulus riep hem luidkeels toe:
‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ 29De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend
voor Paulus en Silas op de grond. 30Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te
worden?’ 31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ 32En ze verkondigden het
woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. 33Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en
maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. 34Hij bracht hen naar zijn woning boven
de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God
geloofde.
Lied: Gezang 20:1,5 (Laat ons nu vrolijk zingen!)
Preek
Lied: Gezang 444:1,2 (Grote God, wij loven U)
Lezing van de Apostolische Geloofsbelijdenis
Evt. pastorale mededelingen
Dankzegging en Voorbeden
Collecte-aankondiging (uitgang)
Slotlied: Psalm 150:2
Zegen + uitgesproken ‘Amen’ + Lied ‘Amen, amen, amen’

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

