
        26 september 2021 
GEZAMENLIJKE NIEUWSBRIEF TER GELEGENHEID VAN DE GEZAMENLIJKE STARTDIENST

Deze morgen is er een hele vrolijke en hoopvolle startdienst. Met medewerking van ds. G. Timmer en 
de band Grutsk. Er is géén Bernetsjerke, maar wel een hele leuke activiteit voor alle kinderen! En... 
omdat de coronamaatregels zijn versoepeld per 25 september, is iedereen zonder meer welkom. Dus 
kom en vier deze mooie startdienst samen met ons mee. We hopen op een geslaagde start van het 
nieuwe winterseizoen! 

We zijn dankbaar dat we u weer van harte kunnen uitnodigen om naar de kerk te komen. Het is 
belangrijk dat iedereen die naar de kerk komt, zich veilig voelt. Daarom zijn er een aantal zaken waar we 
met elkaar aan denken: 

• Iedereen ontsmet de handen bij binnenkomst 
• Houd gepaste afstand met het gemeentelid waar u naast gaat zitten  
• Houd gepaste afstand bij binnenkomst en vertrek 
• De collectes blijven bij de uitgang, er is geen collecte tijdens de dienst 
• Blijf thuis als u klachten heeft                                 We wensen u gezegende diensten toe! 

Bloemengroet 
De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de Doopsgezinde gemeente naar Lutske 
Straatsma, Foarwei 12, 9104 BX Damwâld, namens de Gereformeerde gemeente naar Tjitkse Terpstra, 
A. Prakkenstraat 18, 9104 HR Damwâld en namens de Hervormde gemeente naar Marjan de Hoop, De 
Dobbe 3, 9132 LZ Engwierum. 

Pastoraat - Gereformeerde gemeente 
Zr. Greet de Jong van de Mr. P.A. Bergsmastrjitte 4 is ernstig ziek. Zij ligt momenteel voor verdere 
onderzoeken in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten op kamer A 202. 

Zr. Grietje Smees, Nij Tjaerda 33, is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zij moet thuis nog verder op 
krachten komen en krijgt daarbij ondersteuning via de thuiszorg. Bovendien komen haar dochter 
Whilma en haar schoonzoon Onne over uit Portugal om haar bij te staan. 

Pastoraat - Hervormde gemeente 
Mevr. S. Ritsma - Postma, Wopkemawei 24, 9104 EB Damwâld, verblijft nog in het MCL. Gelukkig gaat ze 
wel wat vooruit. 

Mevr. T. Keegstra - Kaspersma, A. Prakkenstrjitte 20, 9104 HR Damwâld, is terug gekomen uit het 
ziekenhuis en wacht op een galblaas operatie.  

We wensen alle zieken en hen die thuis verpleegd worden Gods kracht en hulp toe. 

Zondag 26 september 
Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur  
Voorganger  :  Ds. G. Timmer 
Muziek :  Band Grutsk

Zondag 3 oktober - Fryske tsjinst 
Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur  
Voorganger  :  Dhr. G.H. Visser, Walterswâld 
Organist :  Tim van der Weide

Websites van onze kerken: www.dgdamwoude.doopsgezind.nl & www.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
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Verjaardagen Hervormd - 75 plus  
27 september  Dhr. A. de Jong  Doniawei 6  9104 GM Damwâld 
27 september  Mevr. C. Dijk - Douma Johanneswâld 1 - 2 9269 VS Feanwâlden 

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 

Verhuur gereformeerde pastorie 
Aangezien het naar verwachting nog enkele maanden zal duren voordat een nieuwe predikant de 
pastorie mogelijk gaat betrekken, willen we het woonhuis - Ald Mear 4 - beschikbaar stellen voor 
tijdelijke verhuur. De maximale duur van de verhuur is vooralsnog gesteld op 6 maanden. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Theo Poortinga, voorzitter Kerkrentmeesters 
Gereformeerde Kerk te Damwâld (06 4382 3083). 

Gemeenteavonden 5 oktober 
Op dinsdag 5 oktober om 19:30 uur bent u en ben jij van harte welkom; de Gereformeerden in de 
Ontmoeting en de Hervormden in It Skûlplak. We bespreken onder andere de samenwerking tussen 
beide kerken en we willen graag horen hoe de gezamenlijke diensten bevallen. 
Er komt een persoonlijke uitnodiging, maar als die onverhoopt niet gebracht wordt, dan bent u en ben 
jij alsnog van harte welkom. 

Kinderoppas tijdens de dienst 
Deze zondag passen Janet Larooi en Gellie Larooi op uw kinderen tot vier jaar tijdens de morgendienst 
in De Ontmoeting. 

Collecte 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor 2 doelen: One Heart Ministries - Moldavië en voor de 
onkosten van de start commissie. U kunt ook bijdragen via de QR-code die op het scherm verschijnt. 

Belijdeniscatechisatie 
Als je er over nadenkt om belijdenis af te leggen van je geloof, dan wil ik je van harte uitnodigen om 
mee te doen bij de belijdeniscatechisatie. Het is mooi om samen met anderen je geloof te verdiepen en 
zo bezig te zijn met geloofsvragen, al weet je nog niet zeker of je aan het eind van de catechisatie 
belijdenis wilt afleggen. Misschien voel je je te oud (of te jong) om belijdenis te doen, toch wil ik je 
uitnodigen daarvoor. Voor drie gemeentes zal ik de belijdeniscatechisatie gaan geven: de 
Gereformeerde Kerk van Damwâld en Broeksterwâld en de Hervormde Gemeente.  
Bel mij gerust op: 0511-421 247 of stuur een e-mail naar: g.j.otter@planet.nl. - Ds. G.J. Otter 

De kopij voor de eerstvolgende Paadwizer graag inleveren voor dinsdag 28 september a.s. via 
paadwizer@pkndamwald.nl of op Foarwei 121. De volgende inleverdatum is 2 november.
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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


