1157-2021
Zondag 31 januari
Vanmorgen zal om 09.30 uur voorgaan dhr. L. Blees;
Voorbereiding Heilig Avondmaal.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
Vanmiddag 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 muzikaal
begeleiden.
Een gezegende zondag toegewenst.
Zondag 7 februari
In de morgendienst zal om 09.30 uur voorgaan
ds. T. Huttenga; viering Heilig Avondmaal.
Deze dienst is te volgen via de kerkomroep en livestream.
In de middagdienst zal om 14.00 uur voorgaan
Dhr. L. Blees; nabetrachting.
Ook deze dienst is te volgen via kerkomroep en livestream.
Collecten: ‘s morgens: Avondmaalcollecte;
‘s middags: 1e Kerk; 2e kerk in actie diaconaat.
Er is geen kinderoppas en geen kindernevendienst.

Doel avondmaalscollecte
Het Rode Kruis vraagt aandacht voor een aantal
verwoestende natuurrampen die de afgelopen tijd miljoenen
mensen zwaar hebben getroffen en enorme schade hebben
aangericht.
In midden Amerika werden bijvoorbeeld al 2,5 miljoen
mensen getroffen door de orkaan Eta, in Vietnam en in
Soedan kampt men met enorme overstromingen en de
Filippijnen word geteisterd door zware tyfoons die in
verschillende gebieden bijna 90 procent van de huizen heeft
verwoest. In combinatie met corona is dit in veel landen een
ramp op ramp situatie. Juist nu is onze hulp hard nodig.
Het Rode Kruis helpt in deze gebieden met hulpgoederen
zoals dekzeilen, toiletspullen, jerrycans, keukengerei,
schoonmaakartikelen en muskietennetten. Ook zorgen ze
voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen om
ziekten te voorkomen. Natuurrampen zorgen naast zichtbare
schade ook voor veel psychisch leed. Daarom verzorgt het
Rode Kruis ook psychosociale hulp.
De rampen hebben het leven van miljoenen mensen op zijn
kop gezet.
Wij als diaconie bevelen deze collecte van harte bij u aan
Geef via collecte of maak over op rekening nr.
NL77RABO0343317753 t.n.v diaconie gereformeerde
kerk Driezum /Wâlterswald

Het orgel zal ‘s morgens bespeelt worden door Arnold Zuur
en ‘s middags door Fedde de Vries.
Iepen Doarren Tsjinst 14 februari
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
Vorige week is br. Wytse Van der Zwaag geopereerd. Hij is
inmiddels weer thuis en aan de beterende hand.
Wij wensen hem en zijn vrouw, toe dat Gods beschermende
armen om hen heen zijn en veel sterkte voor verder herstel.
Hun adres is Prysterikker 24, 9113PM, Wâlterswâld.
Inleveren kopij gemeentegids
Gemeentegids 2021.
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 Bonifatiusstrjitte 16 9113 PV Wâlterswâld
worden gestuurd.
Verkiezingen
Ingevulde stembiljetten kunnen tot en met zondag 7 februari
worden ingeleverd. U kunt ze deponeren in het offerblok of in
een gesloten envelop inleveren bij uw wijkouderling. Bent u
niet in de gelegenheid om op bovenstaande wijze uw
stembiljet in te leveren dan kunt u contact opnemen met uw
wijkouderling. Om ons werk als kerkenraad te kunnen
voortzetten vragen wij aan alle stemgerechtigde leden om
aan deze verkiezing mee te werken.

Aanvang: 14:00 uur
Thema: Tink om elkoar
Locatie: Foarwei 27, Walterswâld | Online
Juist in deze tijd moeten we om elkaar denken.
Bekijk hoe je iemand kunt helpen zodat diegene zich
gewaardeerd voelt. Dit kan door even bij de buurvrouw langs
te gaan om haar te helpen bijvoorbeeld.
Er voor elkaar zijn in deze donkere maanden is waardevol!
Zorgen voor elkaar is een belangrijk thema in de Bijbel. De
Bijbel roept ons op om anderen te helpen, of het nu gaat om
vrienden of vijanden. Deze middag zullen we het hier met
elkaar over hebben. De dienst is te volgen via de
kerkomroep en livestream.
KOM DIRECT IN ACTIE
Om alvast in actie te komen hebben we een leuke bingo met
opdrachten voor je samengesteld. Maak van elke opdracht
een foto! Je bingokaart is vol als je alle 9 foto’s verzameld
hebt! Stuur je foto’s naar ytsje1@hotmail.com of app naar
0612847857 voor 12 februari 2021 in en wie weet komt jouw
foto terug in deze middagdienst.

DANIËL 6:
“DE GOD DIE ANTWOORDT MET VUUR” 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.

Collectebonnen
Als er iemand bonnen wil hebben kunnen ze bellen met
Oege Dijkstra.tel.0622379497, of Griet Postma tel. 424569.
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.

Agenda
14 feb.

Collecten Diaconie
29 nov 2020 kia kinderen in de knel
25 dec 2020 kia kinderen in de knel
10 jan 2021 diaconie

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?

14.00 uur

€ 129, 45
€ 101,75
€ 52,70

Iepen Doarren tsjinst

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

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!

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 5 februari, 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

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.

Bloemenbusje
Vergeet U het bloemenbusje niet.

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.

Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
1 Johannes 5:5

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

Liturgie zondag 31 januari 2021 09.30 GK Driezum
Voorganger:
Organist:

Leo Blees
Fedde de Vries

Welkom
Lied ELB 170 vers 1 en 2

Fedde speelt en de tekst staat op de beamer

1. Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Stil gebed
Votum en groet
Lied Opwekking 350 “Vader vol van vrees en schaamte” https://www.youtube.com/watch?v=CelqXsjPJE4&feature=youtu.be
Gebed
Wetslezing
Lied Johannes de heer 478 “Eén naam is onze hope” https://www.youtube.com/watch?v=vfiS_Dd1O9o
1. Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

2. Vergaard uit alle streken
in heel de wereld een,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Een bede vouwt de handen,
een zegen breekt het brood,
een vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.

3. Bij 't bloedlicht der flambouwen,
in 't heetste van de strijd,
wacht zij in stil vertrouwen
de vrede voor altijd,
tot eind'lijk voor haar ogen,
waarin 't verlangen brandt,
het schouwspel komt getogen
der Kerke triumfant.
Lezing Lukas 12 vers 1 tot en met 12 (NBV)
Onderricht aan de leerlingen en de menigte
1 Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar hij richtte zich eerst tot zijn
leerlingen: ‘Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de farizeeën. 2 Niets is verborgen dat niet onthuld zal
worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 3 Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord,
en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt. 4 Tegen jullie, mijn
vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. 5 Ik zal jullie
zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de
Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem! 6 Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door
God vergeten. 7 Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm
mussen. 8 Ik zeg jullie: iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van
God. 9 Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. 10 En iedereen die iets ten
nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden
vergeven. 11 Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of
waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, 12 want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet
zeggen.’

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

Lied Psalm 84 vers 2 en 5

Fedde speelt en de tekst staat op de beamer

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

5. O Here, ons schild van omhoog,
zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel.
Een dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever need'rig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men den Here God veracht.

Preek
Lied op de beamer “Maranatha” van Sela https://www.youtube.com/watch?v=yEq88HZT6DY
Gebed
Lied Psalm 25 vers 6 en 7

Fedde speelt en de tekst staat op de beamer

6. Wat een wonder mag dit heten:
God laat ieder die Hem dient
zijn verbondsgeheimen weten.
Hij beschouwt hem als een vriend.
Op de HEER richt ik mijn blik;
door zijn trouw laat ik mij leiden.
Als ik vastraak in een strik,
zal Hij mij opnieuw bevrijden.

7. HEER, ik voel me zo verlaten:
zoveel zonden in mijn hart,
zoveel mensen die mij haten,
zoveel angst die mij verwart.
Zie de vijand om mij heen;
vol venijn drommen ze samen.
HEER, ik schuil bij U alleen;
maak dat ik mij niet zal schamen.

Zegen

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

Liturgie zondagmiddag 31 januari 2021 GK Driezum-Wâlterswâld
Voorganger:
Organist:

ds. G. Timmer
Fedde de Vries

Orgelspel voor de dienst
Lied voor de dienst:
Woord van welkom
Intochtslied via de beamer: Psalm 139 (The Psalm project)
https://www.youtube.com/watch?v=oxHINji3eDs
Stil gebed bemoediging en groet
Gebed
Lied orgelspel: Evangelische Liedbundel 209: 1, 2 en 3 (Kom in mijn hart)
Lezen uit de Bijbel: Markus 1: 12-15 en Markus 6: 14-29 (NBV)
12Meteen

daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef
werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. 14Nadat Johannes gevangen was
genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden: ‘Johannes de Doper is
opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten.’ 15Maar anderen zeiden: ‘Het is Elia,’ en
weer anderen zeiden: ‘Hij is een profeet zoals die er vroeger waren.’ 16Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: ‘Het is
Johannes, die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan.’ 17Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem, aan
handen en voeten geketend, laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was.
18Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: ‘U mag niet trouwen met de vrouw van uw broer.’ 19Sindsdien had Herodias
het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen, maar ze kreeg er de kans niet toe, 20want Herodes had ontzag voor
Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in
grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. 21Op een keer deed zich echter
een gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen
en de voornaamste inwoners van Galilea. 22De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen,
wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: ‘Vraag me wat je maar wilt, en ik zal het je geven.’ 23En hij
bezwoer haar: ‘Wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk!’ 24Ze ging naar haar moeder en
vroeg: ‘Wat zal ik vragen?’ Haar moeder zei: ‘Het hoofd van Johannes de Doper.’ 25Haastig ging ze weer naar binnen, stapte
recht op de koning af en zei tegen hem: ‘Ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft.’
26Deze vraag bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed
had gezworen. 27Hij stuurde iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de
gevangenis en onthoofdde Johannes. 28Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje, en zij gaf het aan
haar moeder. 29Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf.
14Koning

Orgelspel: Lied 1010: 1 en 4 (NLB; Geef vrede Heer geef vrede)
Verkondiging
Lied via de beamer: Opwekking 687 (Heer wijs mij uw weg)
https://www.youtube.com/watch?v=hzYJ5foLPnc
Apostolische Geloofsbelijdenis (door voorganger gelezen)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied orgelspel: Gezang 456: 1, 2 en 3 (Liedboek 1973; Zegen ons Algoede)
Zegen

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

