Mededelingen van de gereformeerde kerk
'De Ontmoeting' te Damwâld
gemeente van de protestantse kerk
zondag 17 oktober 2021
Bij de diensten
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 een aantal zaken waar we met
elkaar aan denken:
 Iedereen ontsmet de handen bij binnenkomst
 Houdt gepaste afstand met het gemeentelid waar u naast gaat zitten
 Houdt gepaste afstand bij binnenkomst en vertrek uit de kerk
 De collectes blijven bij de uitgang- niet tijdens de dienst
 Blijf thuis als u klachten heeft
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 299 Welk een Vriend is onze Jezus
17 Oktober 2021
9.30 uur in de Ontmoeting
Voorganger:
Organist:
Collecte

Ds. D.C.Hellinga uit Urk
Joop de Jong
uitgang of met QR-code

24 Oktober 2021
9.30 uur in de Ontmoeting
Voorganger:
Organiste:
Collecte:

Ds. G. J. Otter doopdienst
Margrietha Zagema
uitgang of met QR-code

Meeleven met elkaar
 Zr. Tjitske Terpstra - Jongsma, A. Prakkenstrjitte 18 is voor observatie en verdere behandeling
opgenomen op de Longafdeling van het MCL.
 Zr. Greet de Jong-van der Velde, Mr. P.A. Bergsmastrjitte 4 heeft een agressieve vorm van
lymfeklierkanker. Zij is thuis en er wordt binnenkort gestart met chemo’s in Nij Smellinghe te Drachten.
Volgens de artsen kan dit goede resultaten geven.
Gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingshuizen
Deze week noemen wij: - zr. L Scheepstra – van de Wier, De Skûle, afdeling De Klink kamer 3
…………………………….Stationswei 12, 9123 JZ Metslawier. Zij ontvangt deze week ook de bloemen met
…………………………….een hartelijke groet van onze gemeente!

Mededelingen
 Beroepingscommissie:
De vacature voor nieuwe predikant(e) is op de website te vinden. U bent van harte uitgenodigd om even
een kijkje te nemen op https://www.pkndamwald.nl/vacature/. Er zit ook een prachtige brochure van onze
gemeentes bij. De beroepingscommissie is op dit moment druk bezig.
 Feestelijke Doopdienst
Op 24 oktober tijdens de ochtenddienst mogen we aan 4 nieuwe wondertjes de doop bedienen. Het is
geweldig dat dit weer kan met de gemeente er echt omheen. Dit was de wens van de doopouders en gelukkig
kan het zo! Gedoopt zullen worden:
Diemer Bent Haitsma (24 november 2020), zoon van Simon Haitsma en Leonie Haitsma – Bosgraaf.
Boaz Wijbenga (22 maart 2021), zoon van Fons Wijbenga en Afien Wijbenga – Gros en broertje van Feline
en Yfke.
Benjamin de Jong (29 juli 2021), zoon van Tabe de Jong en Lisa Miedema en broertje van Jens.
Dinthe Sjoerdtsje Boersma (11 augustus 2021), dochter van Kor Boersma en Nynke Hilde Hofstra en zusje
van Yfke.
Na de dienst is er gelegenheid om te feliciteren en gezellig samen koffie te drinken.
 Bernetsjerke / Kingkids

Vanaf zondag 24 oktober willen we graag weer met het hele gezin starten in de kerkdienst. Dit betekent
dat de kinderen eerst bij de ouders in de kerkzaal kunnen gaan zitten. Daarna gaan alle kinderen, na een
seintje van de dominee, gezamenlijk naar hun eigen lokalen.
Groep 1,2 en groep 3,4 en 5 gaan naar de lokalen achter de Ontmoeting.
Groep 6,7 en 8 gaan (bij voorkeur op de fiets) naar ‘t Skûlplak.
De kinderen komen niet meer terug in de kerkdienst. De ouders kunnen de kinderen buiten of in de hal
opwachten tot de deur van het lokaal open gaat. Mochten er nog vragen zijn, ons mailadres
is: bernetsjerke@gmail.com.
 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. Op maandagavond 25 oktober zal er een oriënteringsavond zijn in het Skûlplak, het begint om
20.00 uur. Kom gerust langs. (0511-421247 of: g.j.otter@planet.nl).
 Uitstel nieuw slotsysteem
De hoofdtoegangsdeur van de Ontmoeting krijgt een nieuw sleutelsysteem. De installatiedatum van 12
oktober wordt niet gehaald vanwege een technisch probleempje. De toegang tot het gebouw zal binnenkort
gaan via een app op de mobiele telefoon. Het beheer van het sleutelsysteem ligt bij Roel van der Veen,
tevens hulpkoster van de Ontmoeting. Aanvragen voor een sleutelcode kunnen worden ingediend bij de
Kerkrentmeesters (kerkrentmeestersontmoeting@pkndamwald.nl). De huidige bij de koster bekende
sleutelgebruikers krijgen een toegangscode. De mensen die gebruik maken van een groepssleutel, zoals
bijvoorbeeld de organisten en de dames van de bloemencommissie, krijgen elk een toegangscode. Het
sleutelkastje dat aan de oostmuur van de Ontmoeting hangt zal na ingebruikname van het nieuwe
slotsysteem buiten gebruik worden gesteld.
 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
.
Agenda
 De Koffiesoos is weer op dinsdagochtend 19 oktober om 9.30 uur, gastvrouw is mevr. M. Dantuma.
 Inloop It Trefpunt:
Iedereen is voor gezelligheid en een kopje koffie elke donderdagmorgen welkom vanaf 9.30 uur.

