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27 juni 2021

NIEUWSBRIEF HERVORMDE GEMEENTE
IKKERWÂLD, MOARMWÂLD, BROEKSTERWÂLD & DE FALOM

De Ikker - Hearewei 1

Zondag 27 juni

Zondag 4 juli

Voorganger
Organist

Voorganger
Organiste

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur
: Ds. A. Vriend, Workum
: Foeke Wiegersma

Bonifatiuskerk - Foarwei 2

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur
: Ds. G.J. Otter
: Margrietha Zagema

Versoepelingen corona maatregelen
De corona maatregelen zijn met ingang van zondag 27 juni opnieuw versoepeld en daarom zijn de beide
moderamen dankbaar dat we de ochtenddiensten weer beschikbaar kunnen stellen voor maximaal 100
gemeenteleden. U bent dan ook van harte uitgenodigd om de ochtenddienst weer bij te wonen.
Opgave is NIET meer nodig. Wij vragen u wel om bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer te
noteren en uw handen te ontsmetten. Mondkapjes zijn niet meer nodig en er mag weer gezongen
worden. Het blijft wel belangrijk om de 1,5 meter afstand te bewaren. De toiletten mogen ook weer
gebruikt worden. Heeft u klachten of bent u in contact geweest met iemand die corona klachten heeft,
blijf dan thuis. Daarnaast kunt u de dienst natuurlijk ook via de live stream volgen.

Kroon
In Psalm 103 staat dat de Here ons een kroon wil geven. Nu lopen we misschien niet zo snel met een
kroon en laten we dat over aan koningen of keizers. Toch wil de Here ons Zijn kroon of erekrans geven.
“Loof de Here, mijn ziel, die U kroont met goedertierenheid en barmhartigheid”. (Ps. 103 vers 2 en 4b)
De eer en genade die de Here geeft, zijn heel kostbaar. Het is eervol om de kroon te dragen. Misschien
lijden we onder een valse schaamte of zijn er andere redenen om die kroon niet te dragen. Toch stierf
de Here Jezus voor ons om die genade te dragen. Zijn wij mensen waaraan te merken is dat wij van
Gods goedheid leven? - Ds. G.J. Otter

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar mevr. S. Dijkstra, Egbert
Baarsmastrjitte 256, 9271 AT De Westereen en naar dhr. R. Postuma, Nij Tjaerda 9, 9104 KA Damwâld.

Jubilea
Familie Herrema - Torensma, Koweblomke 60, 9104 BP Damwâld, viert D.V. 4 juli hun 25-jarig
huwelijksjubileum. Van harte feliciteren we de familie Herrema - Torensma en we wensen hen Gods
kostbare zegen toe in hun huwelijk.

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
28 juni - Mevr. C. Kooistra
Uilke Reitseswei 33
9104 GC Damwâld
29 juni - Mevr. H. Heeringa - Seepma
Nij Tjaerda 53
9104 KA Damwâld
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

Afsluiting seizoen jeugdwerk
Als afsluiting van het seizoen hebben we ook dit jaar weer een walk through voor alle jeugd en
vrijwilligers in het jeugdwerk. Dit zal zijn op zaterdag 3 juli bij de Ontmoeting. Alle groepen krijgen een
uitnodiging met daarin het tijdvak van die groep. Kom je ook?

Voorbede aanvragen
In iedere kerkdienst wordt er voorbede gedaan. Vaak worden deze door een predikant zelf
geformuleerd gebaseerd op wat hij in het leven van alledag tegenkomt. Het kan ook zijn dat
gemeenteleden (of anderen) een onderwerp of een persoon aandragen om voor te bidden, eigenlijk is
dit nog mooier, omdat er zo heel concreet gebeden wordt.
Heeft u behoefte dat er voor iets of iemand die u lief is gebeden wordt? Neem dan contact op met uw
wijkouderling of met Ds. G.J. Otter.

Collecte Diaconie - zondag 27 juni - Collecte Red een kind
Nood in Zuid-Soedan
Red een Kind werkt sinds 2019 in de regio Baggari in Zuid-Soedan. Voor kinderen in deze regio was de
situatie al uitzichtloos. Door corona is dat alleen maar erger geworden. De coronacrisis is de zóveelste
ramp na oorlog, droogte en honger.
Red een Kind zet alles op alles om de meest kwetsbare huishoudens in Baggari ook in deze crisistijd te
ondersteunen.
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: ‘Zuid-Soedan’.

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!
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

