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Zondag 24 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 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.
Het orgel wordt vanmorgen bespeelt door Arnold Zuur en
vanmiddag door Fedde de Vries.
Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 31 januari
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 de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan
ds. G. Timmer.
Ook deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Collecten: 1e Kerk; 2e onderhoud; deurcollecte voor het
jeugdwerk.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.
Fedde de Vries zal vandaag beide diensten mizikaal
begeleiden.

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 25 januari zijn jarig br. J. Reitsma, Freulestrjitte 23, 9114
RZ Driezum en br. J. Visser, Singel 16a, 9114 RN Driezum.
Op 29 januari is jarig zr.G. Boersma-Schaafsma,
Ophuystrawei 3, 9114 RC Driezum.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe levensjaar en we
hopen samen met u dat het een goed jaar mag zijn.
Uit de gemeente
Meeleven - Vorige week is dhr. Sikke de Haan,
(schoon)vader van Annie en Wieger Jellema-de Haan,
(Tsjerkeloane 33, 9113 PJ) overleden in de leeftijd van 83
jaar, de uitvaart was afgelopen vrijdag 22 januari in
Damwâld. Wij bidden Wieger en Annie en de (klein) kinderen
de troostende, dragende hand van onze ‘Heit’ in de hemel
toe.
Jubileum - Op 26 januari is het 60 jaar geleden dat Dirk en
Annie Brouwer-Kingma, Singel 6 Driesum in het
huwelijksbootje stapten.
Van harte gefeliciteerd met deze voor jullie zo feestelijke
dag. Wij wensen jullie samen met jullie kinderen en
kleinkinderen, nog veel goede en gezegende jaren toe.

Uit de pastorie
De tijden waarin we leven worden steeds intenser.
Nagenoeg geen bezoek, een avondklok. Laten we in alle rust
leven en onze zorgen bij God brengen. Op onze gebeds
tijden rust geen klok. Onze gebeden mogen en zullen
gehoord worden door de eeuwige God.
Vanmorgen staan we stil bij het gebed van Jezus voor de
voortgang van de gemeente. Dit vanuit Lukas 6.
Discipelschap vraag gebed, ook gebed voor de gemeente.
Vanmiddag lezen we uit de geloofsbelijdenis over het lijden,
de kruisiging, het sterven en de begrafenis van Jezus. Kijk
gerust mee. Ook in de middagdiensten is er naast de
livestream nu ook beamer! Met dank aan onze
onvermoeibaar beamerteam!
Volgende week is de laatste preek uit de serie over
discipelschap. Dan gaat het over het belijden als discipel.
7 februari hoop ik in de middagdienst voor te gaan en 14
februari is de eerste lijdenszondag. Dan gaan we mee in de
stoet richting Jeruzalem en Golgotha.
Voor wat betreft het bezoekwerk het volgende. U en ik
mogen vanaf heden nog maar één bezoeker per dag
ontvangen. En ik mag nog maar één adres per dag
bezoeken. Dat maakt het voor u en voor mij allemaal niet
eenvoudiger. Toch wil ik u vragen. Wilt u graag dat ik kom
dan kom ik. Elke dag iemand is toch 6 adressen in een
week! Schroom dus niet om te bellen.
Ik ga afsluiten. Bid voor de wereld om ons heen. Bid voor
onze dorpen, onze gemeenten en bid voor je eigen ziel. Bid
om rust bij God.
Met hartelijke groet, Leo Blees
Uit naam van Tetje en het gezin Visser – Elzinga:
Bedankt!
Wij, ons gezin, willen alle mensen die tijdens het ziek – zijn
en het latere overlijden van Tetje aan ons hebben gedacht,
met ons hebben meegeleefd, mét en vóór ons hebben méégebeden, ons geschreven hebben, ons (soms vaker dan
eens) kaarten hebben gestuurd, met ons hebben meegerouwd… uit de grond van ons hart bedanken. Het was niet
alleen heel ondersteunend maar zéker ook versterkend,
bemoedigend en troostend. Die fijne gedachten zullen, voor
ons die achterblijven, de weg naar een nieuwe toekomst
plaveien. Tegelijk danken wij God voor deze gemeente, voor
de mensen die ons zó warm en liefdevol hebben gesteund
en omringd. Nog eens: bedankt!

DANIËL 6:
“HOMO SAPIENS OF HOMO DEUS?” Nieuwsgierig?
Ga naar onze website of volg deze link.

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

Gemeenteleden….
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.

Als leerlingen van Jezus op weg naar Pasen
Het valt niet mee in deze tijd van Lock down. Je moet meer
thuisblijven en thuis werken. En als je schoolgaande
kinderen hebt, moet je naast ouder ook nog eens leerkracht
zijn. Ook in het kerkelijke leven gaat het niet zoals we
gewend zijn. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Nu je
even niet kunt klaverjassen, biljarten, vergaderen en trainen
voor korf- of voetbal, kun je van je nood een deugd maken.
Is dit voor jou niet het juiste moment om zelf leerling te zijn?
Leerling van Jezus. Ja, eigenlijk ben je dat al. Jezus stuurde
zijn discipelen er op uit om leerlingen te maken.
Hoe houd ik de moed erin? Wat betekent het dat ik Zijn
leerling ben, juist in deze tijd? Blijf ik Hem volgen of gooi ik
het bijltje erbij neer? Wat kan ik van Jezus leren? Waar
haalde Hij de kracht vandaan om Zijn lijdensweg te gaan?
En hoe kan het Pasen worden? Hoe kan het volgen van
Jezus meer een plek krijgen in mijn leven?
De antwoorden op deze vragen komen je niet aanwaaien.
Petrus en Johannes waren hun leven lang leerlingen van
Jezus. Enkele voorgangers uit onze regio dagen je uit, om je
hier gedurende de 40 dagentijd eens in te verdiepen. Aan de
hand van dat dagboek ga je dag voor dag, stap voor stap op
weg naar Pasen. Naast een sleutelvers is er elke dag een
stukje onderwijs, een uitdaging, een gebed en een
toepassing. Elke week is er een toerustingsmoment op de
donderdagavond (online), waarna je met een paar andere
deelnemers in gesprek kunt gaan. Deze ontmoeting vindt
online plaats (afhankelijk van de geldende maatregelen). Je
kunt met een groepje meedoen, of individueel.
We nodigen je van harte uit om mee te doen!
Met het dagboek starten we in week 7, de eerste
toerustingsavond is op 18 februari. De laatste
toerustingsavond is op een woensdag en wel op 31 maart.
Opgave graag voor 13 februari. Voor opgave of meer info
kun je mailen naar Ypie Veenstra
(gjveenstra.bakker@solconmail.nl) of naar Leo Blees
(l.j.blees@knid.nl). Onkosten worden gedekt met een
vrijwillige bijdrage.
Namens de deelnemende voorgangers: Dhr. L. Blees, dhr.
W. Feddema, Da. H. Graafland, dhr. P. Knijff, Ds. K. van
Marrum, Ds. G. Otter, Ds. G. Timmer, mevr. Y. VeenstraBakker.
Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

Kascontrole en
Maandag 25 januari hebben we vergadering en kascontrole
om 19 uur.
Kerkrentmeesters
Collectebonnen
Als er iemand bonnen wil hebben kunnen ze bellen met
Oege Dijkstra.tel.0622379497, of Griet Postma tel. 424569.
Kerkrentmeesters

Coronamaatregelen
We hebben allemaal kunnen horen dat de lockdown met drie
weken is verlengd. Zelfs een avondklok is ingevoerd.
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.
Besloten is om in ieder geval met ingang van zondag 17
januari a.s. tot nader order geen zanggroep te laten
optreden.
De coronacommissie, Oege, Romke en Jan.

Agenda
25 jan
-

19.00 uur

Kascontrole

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.

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 29 januari, 18.00 uur (liefst digitaal) inleveren
via mail: nieuwsbrief@gereformeerdekerkdriesumca.nl
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

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om
scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.
1 Korintiërs 1:10

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

Liturgie zondag 24 januari 2021 09.30 GK Driezum
Voorganger:
Organist:
M.m.v.

Leo Blees
Arnold Zuur

Welkom
Lied ELB 241 Wees stil voor het aangezicht van God https://www.youtube.com/watch?v=2-xp3v3d0dQ
Stil gebed
Votum en groet
Lied ELB 297 vers 1

Arnold speelt en de tekst staat op de beamer

Gebed
Wetslezing vanuit Efeze 5 vers 14 tot en met 21
14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
16 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.
18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,
19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,
20 en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.
21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.

Lied Gezang 304 vers 1

Arnold speelt en de tekst staat op de beamer

Lezing Lukas 6 vers 12 tot en met 16 (HSV)
12 Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13 En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14 Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15 Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16 Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.
Lied Gezang 324 vers 1 en 4

Arnold speelt en de tekst staat op de beamer

Preek
Lied op de beamer “Waar ben je” van Sjem
https://www.youtube.com/watch?v=IHICFkuCOd0&list=OLAK5uy_kjd0PIJVaCpGlYBaxUtsFJTjyAIhFD4vs&index=1
Gebed
Lied Psalm 138 vers 3

Arnold speelt en de tekst staat op de beamer

Zegen

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

Liturgie zondag 24 januari 2021 14.00 GK Driezum
Voorganger:
Organist:
M.m.v.

Leo Blees
Fedde de Vries

Welkom
Lied Psalm 105 vers 5

Fedde speelt en de tekst staat op de beamer

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Stil gebed
Votum en groet
Lied Psalm 99 vers 4 en 8
4 Maakt Hem altezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
knielt voor Israëls Heer.
Aan zijn voeten reik
Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere
is de Heer der heren.

Fedde speelt en de tekst staat op de beamer
8 Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de Here.

Gebed
Geloofsbelijdenis op de beamer https://www.youtube.com/watch?v=hY-c45S6Vu4
Lezing Jesaja 53
1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een
geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was
op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van
ons allen op Hem doen neerkomen.
7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als
een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van
de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft
en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer
gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand
voorspoedig zijn.
11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de
Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,
onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft
en voor de overtreders gebeden heeft.

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

Lied Fedde speelt een solostuk
Preek
Lied op de beamer “Liefde was het” https://www.youtube.com/watch?v=KLTu1xv2-Us&feature=youtu.be
Gebed
Lied Gezang 182 vers 1 en 2
1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Fedde speelt en de tekst staat op de beamer
2. Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Zegen

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

