ÚS TSJERKENIJS
30 mei 2021

NIEUWSBRIEF HERVORMDE GEMEENTE
IKKERWÂLD, MOARMWÂLD, BROEKSTERWÂLD & DE FALOM

De Ikker - Hearewei 1

Zondag 30 mei

Zondag 6 juni

Voorganger
Organiste

Voorganger
Organiste

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur
: Ds. S. Boukes
: Margrietha Zagema

Bonifatiuskerk - Foarwei 2

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur
: Robert Colijn
: Nienke van der Heide - Visser

U kunt zich op vrijdag en zaterdag tussen 19.00 en 20.00 uur telefonisch aanmelden via 06-1475 1932
De dienst in De Ontmoeting kunt u ook live meemaken via de livestream op onze website via:
www.pkndamwald.nl/live. Tevens kunt u de dienst beluisteren via Kabel Noord: kanaal (1)956.

Afscheidsdienst Ds. S. Boukes
Op deze zondag 30 mei zal Ds. S. Boukes afscheid nemen van onze zustergemeente. Graag wil ik hem
namens de Hervormde Gemeente bedanken voor zijn inzet en dienst in Damwâld. Op heel wat
momenten heeft hij in de Hervormde gemeente zijn bijdrage gegeven, bijvoorbeeld in de erediensten,
in Nij Tjaerda bij het bijbeluurtje, bij bezoeken of bij uitvaarten en om de banden tussen onze beide
gemeentes te bevorderen. We zijn dankbaar voor de goede samenwerking en de geestelijke
verbondenheid die we hebben ervaren. Van harte wensen we hem Gods zegen voor de nieuwe fase in
zijn leven en wensen hem dat hij daarin nog velen tot zegen mag zijn. Moge de Here het werk van onze
handen bevestigen. - Ds. G.J. Otter

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar mevr. P. Visser - Holwerda,
Johannes Douweswei 30, 9104 GE Damwâld en naar dhr. S. Ritsma, Wopkemawei 24, 9104 EB Damwâld.

Jubilea
D.V. 3 juni viert de fam. Visser - Bakker, Conradi-Veenlandstrjitte 63, 9104 BM Damwâld, dat ze 55 jaar
getrouwd zijn.
D.V. 3 juni viert de fam. Bakker - Annema, Schwartzenbergloane 1, 9108 AL Broeksterwâld, ook dat ze
55 jaar getrouwd zijn.
D.V. 4 juni viert de fam. Kooistra - van der Broek, Nije Hale 62, 9104 DS Damwâld, dat ze 45 jaar
getrouwd zijn. We feliciteren deze families van harte en wensen hen Gods zegen toe.

Wat een zegen dat u al zo lang lief en leed met elkaar deelt onder Gods hoede.
Wij wensen u ook voor de toekomst alle gezondheid en liefde van God toe.
Pastoraat - omzien naar elkaar
Heel de gemeente ervaart in deze tijd beperkingen. We kunnen elkaar niet ontmoeten, maar we kunnen
elkaar wel bellen. We weten niet altijd welke verwachting er leeft. Indien u behoefte heeft aan een
pastoraal gesprek, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met Ds. G.J. Otter.
Binne - 06-4149 5872, Tineke - 06-5422 4804, Tjitte - 42 5130, Annie - 42 4009 of Ds. G.J. Otter - 42 1247
Website van onze kerk: www.pkndamwald.nl - e-mail: redactie@pkndamwald.nl
De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via Kabel Noord op de volgende kanalen:
Kanaal (1)954: De Ikker - Kanaal (1)955: Bonifatiuskerk - Kanaal (1)956: De Ontmoeting

ÚS TSJERKENIJS
Verjaardagen 75 plus
Er zijn, voor zover bij ons bekend, geen verjaardagen deze week.
Indien u bezwaar heeft en niet vermeld wilt worden, kunt u dit per e-mail of telefoon doorgeven aan de
scriba: Geralda Teertstra - van den Herik, telefoon: 0511-424 766, e-mail: hervormdambv@hotmail.com

Afscheidsdienst van ds. S. Boukes - Zondag 30 mei
Zondag 30 mei is, na 29 jaar predikantschap in Damwoude, de afscheidsdienst van ds. Boukes. Door de
nog steeds geldende corona maatregelen zal deze dienst helaas niet door iedereen bezocht kunnen
worden.
Na goed onderling overleg is er besloten dat zondag 30 mei een beperkt aantal Gereformeerde
gemeenteleden zich kunnen opgeven voor deze dienst, via telefoonnummer: 06-1475 1932. Op vrijdagen zaterdagavond is dit nummer bereikbaar van 19.00 - 20.00 uur. Alle andere Gereformeerde en
Hervormde gemeenteleden zijn natuurlijk van harte welkom deze dienst via de live stream te volgen!
Indien u na opgave toch klachten krijgt, of alsnog niet kunt komen, hoeft u zich niet af te melden.
Als u de kerk binnenkomt en verlaat, vragen wij u een eigen mondkapje te dragen. Als u op uw plek zit,
kunt u deze afdoen. Meezingen is helaas nog niet toegestaan. Daarnaast is het belangrijk de 1,5 meter
afstand te bewaren. Er is geen oppas en Bernetsjerke/KingKids aanwezig.
Heeft u klachten of bent u in contact geweest met iemand die corona-klachten heeft, blijf dan thuis. Bij
binnenkomst kunt u de handen ontsmetten met het aanwezige ontsmettingsapparaat. De garderobe
kan niet worden gebruikt, u dient de jas mee naar binnen nemen, daar is genoeg ruimte. De toiletten
mogen niet gebruikt worden en deze zijn dan ook afgesloten.

Collecte Diaconie - zondag 30 mei - Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant
Jong in Actie: kennismaken met diaconaat
Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong
Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook
diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken
van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten voor hoe
ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.
Mocht u een gift willen doen, dan kunt u dit overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL46
RABO 0343 305 119 ter name van Ned. Herv. Gem. AW. MW. onder vermelding van: “Jong in Actie”.

Mogen ook de kerkrentmeesters op u rekenen?
Uw gift is welkom op rekeningnummer NL30 RABO 0343 314 622 of
NL16 INGB 0000 824 135 ter name van Kerkrentmeesters Herv. Gem. Akker- en
Murmerwoude. Of scan de QR-code en ervaar het gemak van digitaal collecteren.

Alvast onze hartelijke dank!
Ook het Bijbeluurtje in Nij Tjaerda kan door het coronavirus helaas niet doorgaan.
Elke vrijdag wordt Ús Tsjerkenijs gedrukt. Kopij aanleveren kan tot uiterlijk donderdagavond 19.30 uur bij:
Redactie Ús Tsjerkenijs: Jacobus & Froukje van der Veen, telefoon: 0511-702 688, e-mail: tsjerkenijs@vedia.nl
of via de scriba: Geralda Teertstra - van den Herik, telefoon: 0511-424 766, e-mail: hervormdambv@hotmail.com

Ús Tsjerkenijs is digitaal te vinden op: www.pkndamwald.nl/mijn-kerk/us-tsjerkenijs
Ledenadministratie LRP: Thea van der Kooi, Foarwei 132, 9104 CB Damwâld
Telefoon: 06-4595 9615 - e-mail: vanderkooithea@gmail.com

