ÚS TSJERKENIJS
18 juli 2021
NIEUWSBRIEF HERVORMDE GEMEENTE
IKKERWÂLD, MOARMWÂLD, BROEKSTERWÂLD & DE FALOM

De Ikker - Hearewei 1

Bonifatiuskerk - Foarwei 2

Zondag 18 juli

Zondag 25 juli

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur

Voorganger
Organiste

Voorganger
Organist

: Ds. G.J. Otter
: Nienke van der Heide - Visser

: H.F. de Vries
: Foeke Wiegersma

Vanwege het toegenomen risico van corona-besmetting is ventilatie in de kerkzaal belangrijk. Daarom
zullen zowel de buiten- als binnendeuren van de kerkzaal tijdens de dienst open staan. Wilt u de
hinder van tocht voorkomen, kies dan een plaats waar u van de tocht geen last hebt.

Simon de tovenaar
In Handelingen 8 lezen we het bijzondere verhaal van Simon. Door zijn toverkunsten had hij veel
mensen in Samaria betoverd. Toch is hij verbijsterd door de wonderen die Filippus in de naam van Jezus
verricht. Als dan Petrus en Johannes naar de stad komen en voor mensen bidden zodat zij de Heilige
Geest ontvangen wil hij die gave van hen kopen. Maar Gods werk is niet te koop. Simon had die macht
graag in zijn bezit gehad, maar Gods macht en kracht zijn niet als toverkunsten die je in de macht kunt
hebben.
Vaak genoeg zouden wij misschien ook wel God dat laten doen wat wij graag willen. We willen er
misschien veel voor geven zodat God Zich door ons laat besturen. Gods hulp is niet af te dwingen en
toch bidden we wel om Zijn Geest. Zijn kracht en hulp is groter en betrouwbaarder dan welke
toverkunst ook. - Ds. G.J. Otter

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar fam. Elzinga - Dijk, Lytse Loane
49, 9104 CE Damwâld en naar fam. Feddema - de Zwart, D. Fontein de Jongstrjitte 16, 9104 DH
Damwâld.

Verjaardagen 75 plus
19 juli - Dhr. M. van der Molen

Blauhússtrjitte 17

9104 HN Damwâld

24 juli - Dhr. J. Kooistra

Wopkemawei 29

9104 EV 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

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
Op 29 juli, 5 en 12 augustus verschijnt er vanwege de vakantie geen Ús Tsjerkenijs
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 18 juli - Vrienden van De Hoop
Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en van een aantal stichtingen die aan De
Hoop verbonden zijn. Binnen die organisaties worden mensen geholpen die worstelen met verslaving
of met psychische problemen. Ook worden vrouwen en meisjes geholpen die verstrikt zijn geraakt in de
duistere wereld van de prostitutie.
Vaak zien de cliënten geen uitzicht meer. Zij lopen vast in hun bestaan en zijn wanhopig. Zoals cliënten
vaak zeggen: “Dood wil ik niet, maar leven kan ik niet.” De medewerkers kunnen hun gelukkig laten
zien dat een nieuw bestaan wél mogelijk is! Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van
het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuw leven.
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: ‘Vrienden van De
Hoop’.

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

