Mededelingen van de gereformeerde kerk
'De Ontmoeting' te Damwâld
gemeente van de protestantse kerk
zondag 8 augustus 2021

Bij de diensten
We mogen weer met maximaal 100 mensen naar de kerk. Beide ingangen zijn open. Opgave vooraf is niet meer
nodig. Wel moeten gemeenteleden hun naam en telefoonnummer zelf bij de ingang noteren. De mondkapjes zijn
afgeschaft. U zoekt zelf uw plaats op, wel houden we de 1½ meter in acht. En… we mogen weer zingen!
Aangezien de besmettingsaantallen weer wat toenemen en het nu nog onduidelijk is hoe dit zich gaat ontwikkelen,
zal het waarschijnlijk zo zijn dat wij voor zondag 22 augustus weer moeten gaan werken met registratie vooraf,
omdat dan de vakantieperiode voorbij is en de Bernetsjerke / King Kids weer gaat opstarten.
Het gezamenlijke moderamen is druk bezig om uit te zoeken hoe wij dit zo praktisch mogelijk gaan vormgeven.
Houdt u hiervoor de Klok en Us Tsjerkenijs in de gaten die op 19/20 augustus uitkomen.
Tocht in de kerk?!
Vanwege het toegenomen risico van Covid19 besmettingen 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.

De kerkenraad wenst u goede diensten.
De Ontmoeting: Kabel Noord, kanaal (1)956 – (geluid)
of via livestream: www.pkn.damwald.nl/live - (beeld en geluid)

Lied voor de dienst: Lied 263 Door de wereld gaat een Woord
8 Augustus 2021
9.30 uur in de Ontmoeting
Voorganger: Ds. J.G. Arensman Drachten
Organiste:
Margrietha Zagema
Collecte
uitgang of thuis met QR-code

15 Augustus 2021
9.30 uur in de Ontmoeting
Voorganger:
Organiste:
Collecte:

Mevr. R. v/d Wal-van Akker
Margrietha Zagema
uitgang of thuis met QR-code

Meeleven met elkaar
➢ Deze zomertijd willen we samen als gemeente denken aan onze gemeenteleden, die zorgen hebben rondom
hun gezondheid en waarvan het herstel niet gaat zoals zij het hadden verwacht. Ook denken we aan hen die
verdrietig zijn, omdat er iemand in de familiekring is gestorven. We willen die gemeenteleden heel veel kracht
en Gods nabijheid wensen. Een teken van meeleven zoals kaartje, telefoontje zou hen sterken! Hun namen
vindt u vermeldt op “De Klok” en in de Paadwizer.
➢ br. Jan Osinga van de Nijewei 31 (voorheen Nije Hale 31) is ernstig ziek en de vooruitzichten zijn niet goed.
Hij verblijft momenteel in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.
➢ zr. J. Dijkstra-van der Zwaag Camstrastrjitte 19, verblijft in de Waadwente.
➢ zr. H. van der Veen-Oosterveld, Nij Tjaerda 139 komt op donderdag 12 augustus weer thuis uit de
Waadwente. Zij zit nu nog op afdeling Schokker kamer 19 te Dokkum.
➢ zr J. Bakker-Annema, Schwartzenbergloane 1 ondergaat vrijdag 6 augustus in het UMCG een operatie. Zij zal
vermoedelijk 5-10 dagen zijn opgenomen. Het adres luidt: UMCG, afdeling L4VA, kamer 53, Postbus 11120,
9700 CC Groningen
➢ zr. Renske Bosgraaf, Ringhersmastrjitte 19 is opgenomen in het Zorgpension, Birdaarderstaatweg 70 9101 DC
Dokkum.

Gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingshuizen
Deze week noemen wij:
- br. A. de Boer, “Talma Hûs”, afdeling It Stee, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Feanwâlden

Mededelingen
➢ Inloop It Trefpunt:
Iedereen is voor gezelligheid en een kopje koffie elke donderdagmorgen welkom vanaf 9.30 uur.
➢ Berichten voor de Klok kunt u doorgeven voor donderdag tot 18.00 uur bij de scriba Jan Reitsma,
Frijstêd 21, tel. 06 1300 9726 of per mail: janr.reitsma@gmail.com.
Bij hem kunt u ook verzoeken tot voorbede doen voor komende zondag.
Tenslotte
Leave jongens en famkes,
Wat is it in nûvere tiid net. Miskien soenen jimme wol nei it bûtenlân op fakânsje, mar giet troch de corona toch
net troch. De measten fan jimme sille no wol net sa faak nei ’t tsjerke gean. Dochs hearre jimme der allegearre
by!!!!!! Dêrom hawwe wij wat betocht. As der wat tiid oer is en jimme witte neat te dwaan, meitsje dan in moaie
tekening, ferhaaltsje of in gedicht oer it thema: Ik bin bliid dat ……… Leverje it spul yn foar 22 augustus, bij de
achter yngong fan ‘e Ontmoeting sit een brievebus. Dan hingje wij jimme keunstwurken op.
Dat dogge we op 12 september. Eltsenien dy’t wat ynlevert kriget op die dei in kadootsje ast dan komst. Meitsje
d’r mar wat moais fan. Wij sjogge der nei ut.
De Kommisje

