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Viering Heilig Avondmaal
Zondag 5 september zal om 16:00 uur in Nij Tjaerda het Heilig Avondmaal gevierd
worden, Ds. G.J. Otter hoopt in deze dienst voor te gaan.
Afgelopen zondagen hebben we een aantal keer het bezoekersaantal van 100 personen in de diensten
gehaald. Geweldig, jn dat we met zo velen weer naar de kerk kunnen. Maar meer dan 100 personen
mogen er (nog) niet in. Aangezien we nog gebonden zijn aan de 1,5 meter afstand bewaren en we
teleurstellingen willen voorkomen, zijn we weer gestart met reservering vooraf. Kinderen tot 12 jaar
hoeven niet te worden opgegeven.
Via een opgavenformulier op de website (www.pkndamwald.nl/opgeven) kunt u zich vanaf maandag
opgeven voor de dienst van de zondag erop. Sluiting is op zaterdagavond om 20.00 uur.
Op maandagavond tussen 18.00 - 20.00 uur kunt u zich telefonisch opgeven via: 06- 1475 1932.

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. (1 Tessalonicenzen 5 vers 16 - 20)
Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de
profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.
Met een paar krachtige opmerkingen besluit Paulus zijn brief. Verblijd u altijd, lukt dat? Paulus heeft dat
zelf waarschijnlijk niet altijd kunnen doen. Hij verbindt het wel met bidden en God te danken temidden
van iedere situatie. Wanneer we het gebed loslaten en het contact met de Here niet meer zoeken,
lopen we gevaar de Heilige Geest uit te blussen. Hoe kan dan de blijdschap blijven leven? Liefde,
blijdschap en vrede zijn vruchten van de Geest . Laten we Hem niet uitblussen, maar uitnodigen: Kom
Heilige Geest met Uw kracht.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar mevr. E. Idsardi - Bandstra,
Badhúswei 6, 9104 DV Damwâld en naar mevr. A. de Zwart - Spriensma, Hearewei 2, 9104 CT Damwâld.

Pastoraat
Mevr. S. Ritsma - Postma, Wopkemawei 24, 9104 EB Damwâld, verblijft nog in het MCL.
Mevr. G. Visser - de Vries, Mr. P.T. van der Herberglaan 39, 9104 EJ Damwâld, is ook nog opgenomen in
het MCL en zal vermoedelijk binnenkort naar de Waadwente gaan voor revalidatie.

We wensen alle zieken en hen die thuis verpleegd worden Gods zegen en kracht toe
Website van onze kerk: www.pkndamwald.nl - e-mail: redactie@pkndamwald.nl

fi

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
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Kinderoppas tijdens de dienst
Zondag 29 augustus starten we weer met de kinderoppas voor de kinderen tot vier jaar tijdens de
morgendienst in De Ontmoeting.
Deze zondag passen Ieteke de Haan en Janna Kooistra op uw kinderen.

Bernetsjerke - KingKids
Op zondag 29 augustus gaan we weer starten met de gezamenlijke Bernetsjerke en KingKids!
We gaan, net als vorig jaar, direct starten om 9.30 uur en gaan door tot het einde van de kerkdienst.
Vanaf 9.15 uur zijn de kinderen welkom. De groepen 1 t/m 5 worden in de Ontmoeting verwacht en de
groepen 6 t/m 8 in it Skûlplak. Dit is anders dan vorig jaar! We hopen jullie allemaal weer te zien.

Doopdienst
Op deze zondag zal in een besloten doopdienst Sarah Thea Jellina Zagema gedoopt worden. Sarah
werd op 25 juni geboren en is de jongste dochter van Daniël en Ellie Zagema - Dreijer, Roggeblom 12,
9104 HX Damwâld. De dienst zal na de reguliere ochtenddienst plaatsvinden in De Ikker om 11:00 uur.

Huwelijk
Op D.V. vrijdag 3 september hopen Tjitske Schaafsma en Gerwin Peterson te gaan trouwen. Door
corona werd de trouwerij steeds uitgesteld, maar gelukkig is het nu zo ver. Om 16:00 uur zal de dienst in
beperkte kring gehouden worden. We feliciteren Tjitske en Gerwin van harte en wensen hen een mooie
en gezegende dag toe. Hun adres is: Lytse Loane 90, 9104 CJ Damwâld.

Verjaardagen 75 plus
30 augustus Mevr. A. Sierksma - de Vries

Gerben Postmastrjitte 22

9104 ED Damwâld

31 augustus

Lytse Loane 140

9104 CK Damwâld

Nije Hale 37

9104 DS Damwâld

Mevr. T.A. Wijnsma - Postema

4 september Dhr. J. Pebesma

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

In de komende week wordt het oud papier weer bij u opgehaald!
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
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Collecte Diaconie - zondag 29 augustus - De Bijbel voor iedereen in China
De kerk in China groeit, sinds 1987 met 10% per jaar! Kerk in Actie ondersteunt deze groeiende kerk, via
het NBG, met alfabetiseringprogramma's voor laaggeletterden, bijbels voor jeugd, toerusting voor
jeugdleiders en ouders en met bijbelstudieboeken voor arme voorgangers.
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 “China”.

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!

Noodkreet jeugdwerk!
Jongeren hebben enthousiaste mensen nodig, om samen te ontdekken, te groeien en lol te hebben
met elkaar. We zeggen allemaal dat de jeugd de toekomst heeft, maar ze zijn er nu! En ze hebben
mensen nodig om mee om te gaan, om van te leren, om leuke dingen mee te doen!

Op dit moment is de situatie dat we misschien moeten stoppen met verschillende
jeugdgroepen omdat we de enthousiaste en bewogen jeugdleiders missen!
Ook is er een gat bij de jeugdouderlingen. Jeugdouderling zijn is een unieke positie om echt iets te
betekenen voor de jeugd in de kerk, om samen met de jeugdraad iets moois op te bouwen en het
jeugdwerk in goede banen te leiden. Deze oproep is echt serieus en we zouden ook willen vragen om
hiervoor te bidden.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Bel dan met Gerda Delfstra, 06-1267 5850

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

