ÚS TSJERKENIJS
31 oktober 2021
NIEUWSBRIEF HERVORMDE GEMEENTE
IKKERWÂLD, MOARMWÂLD, BROEKSTERWÂLD & DE FALOM

De Ikker - Hearewei 1

Bonifatiuskerk - Foarwei 2

Zondag 31 oktober

Woensdag 3 november - Dankstond

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur

Avonddienst, De Ontmoeting, 19.30 uur

Voorganger
Organist

Voorganger
Organiste

: Ds. H. Engelsma - Wijnjewoude
: Foeke Wiegersma

: Ds. G.J. Otter
: Tim van der Weide

Zondag 7 november - Heilig Avondmaal
Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur
Voorganger
Organiste

: Ds. G.J. Otter
: Margrietha Zagema

Op woensdag 3 november zal de dankstond voor gewas en arbeid gehouden worden om 19:30 uur in
De Ontmoeting. We danken voor het afgelopen seizoen. Er waren genoeg zorgen in de afgelopen tijd
en die spelen misschien nog steeds. Tegelijk helpt het danken ons om ons geloof te richten op de Here,
Die ons in goede en moeilijke tijden nabij is.

Heilig Avondmaal
Op zondag 7 november zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. In die dienst zal de stagiair Joost van
den Berge de preek houden en daarna hoop ik, Ds. G.J. Otter, het Heilig Avondmaal te bedienen.
Joost van den Berge zal vanwege zijn studie ook op 28 november nog een keer in de ochtenddienst
voorgaan. Na die dienst zal er een preekbespreking zijn en het zou mooi zijn als verschillende
gemeenteleden uit onze beide gemeenten hier aan meedoen.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar mevr. C. Dijk - Douma,
Johanneswald 1 kamer 2, 9269 VS Feanwâlden en naar mevr. T. Dijk - Streekstra, Gerben Postmastrjitte
12, 9104 ED Damwâld.

Pastoraat
Mevr. E. Raap - Kloosterman, Haadwei 1, 9104 BA Damwâld, verblijft nog in het MCL.
Mevr. J. Visser - Lijzenga, Wopkemawei 29, 9104 EB Damwâld, werd in de afgelopen week geopereerd
in het MCL, ze heeft een nieuwe heup gekregen.

We wensen alle zieken en hen die onder doktersbehandeling staan van harte Gods zegen toe.

Verjaardagen 75 plus
6 november Mevr. A.E. Havinga - van der Bij

Ds. Germswei 80

9104 JZ 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
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
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Ambtsdragersverkiezingen
Begin volgend jaar treden er weer ambtsdragers af en dat zijn er best veel. In de komende tijd zullen
verschillende gemeenteleden benaderd worden omdat ze verkozen zijn. Misschien wordt u/jij gevraagd
om over een ambt na te denken. Leg die vraag dan niet te snel naast je neer. Overweeg het in gebed of
de Here hierin jouw medewerking vraagt.
Meebouwen aan Gods Koninkrijk is kostbaar, vooral nu we merken dat veel zekerheden wankel zijn.
Misschien vraag je jezelf af of je wel genoeg kan betekenen. En wanneer is genoeg genoeg? We mogen
juist dát inbrengen wat er is. We hoeven geen groep van (bijna) perfecte mensen te zijn, maar we
mogen juist met onze bereidwilligheid komen om met dat wat we kunnen, in te brengen.
Laten we met elkaar bidden dat de Here arbeiders uitzendt in de oogst.

Pastoraat
Na een lange periode van weinig of geen bezoek, mogen we weer... Ouderlingen en wijkassistenten zijn
dankbaar dat -ook vanuit de PKN- de coronamaatregelen zijn versoepeld en dat wij weer op bezoek
mogen gaan. De onderlinge contacten kunnen weer worden aangehaald. We houden ons nog wel aan
de basisregels: we geven elkaar (nog) geen hand en we houden gepaste afstand. Als u een bezoekje
van uw ouderling of wijkassistent op prijs stelt, belt u haar/hem dan even. Omdat wij niet weten welke
verwachting er bij u leeft, horen wij graag van u. Graag oant sjen!
Tineke Kroodsma - 06-5422 4804, Binne Kooistra - 06-4149 5872, Tjitte Post - 0511-425 130, Annie
Hellinga - 0511-424 009 of email: pastoraatambv@hotmail.com

Kinderoppas tot vier jaar
Deze zondag passen Be y de Zwart en Gerda van der Meulen op uw kinderen jdens de dienst in De
Ontmoe ng.

Communicatie: Zeg het voort…
De wereld van sociale media is voortdurend in ontwikkeling. Zo verschuiven doelgroepen nogal eens en
komen er nieuwe mogelijkheden bij. Het is als kerk daarom geen gek idee om het beleid of keuzes
rondom sociale media regelmatig onder de loep te houden. Bereiken we nog de mensen die we voor
ogen hebben? Hoe zijn we als kerk op aansprekende wijze online aanwezig en vindbaar? Hoe kunnen
we sociale media (nog) beter inzetten als geloofsgemeenschap? Hoe kunnen we daarin direct een
verbeterslag maken?
Als kerk bieden we ruimte aan gelovigen en twijfelaars, geïnspireerden en zoekers, mensen die al een
leven lang geloven en mensen die net door het geloof geraakt zijn. De doelgroep waarmee we
communiceren is dan ook erg divers. En hoe kunnen we - met een beperkt budget en de inzet van
vrijwilligers - sociale media en internet hier nog actiever bij inzetten?
Heb jij gaven, talenten en/of creatieve ideeën op het gebied van internet en social media? Denk dan met
ons mee op maandag 8 november 2021, 19.30 uur in It Skûlplak.
Meer informatie? Kees Knol, telefoon: 0511-421 934 | e-mail: redactie@pkndamwald.nl

Bijbeluurtje Nij Tjaerda - Elke tweede dinsdagochtend van de maand vanaf 10.00 uur.
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
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Ledenadministratie LRP: Thea van der Kooi, Foarwei 132, 9104 CB Damwâld
Telefoon: 06-4595 9615 - e-mail: vanderkooithea@gmail.com
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Mannenvereniging
De eerstvolgende bijeenkomst van de mannenvereniging wordt gehouden op donderdag 4 november
om 15.00 uur in een lokaal van 'De Ontmoeting'. Het onderwerp is: 'Hoe bid je, vragend of kijkend?’
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Muzikale middag KMVH-Friesland
De KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap) nodigt u en jou van harte uit
voor een muzikale middag op zaterdag 6 november 2021. De muziek wordt gemaakt door mensen met
en zonder beperking en is bedoeld voor iedereen. Van harte welkom!
Locatie:
Aanvang:
Sluiting:

De Arke, Flevo 161, 9204 JV Drachten
14.00 uur
16.30 uur

Zie ook de website: www.kmvhfriesland.nl

Dankdag-actie Voedselbank - Helpt u mee?
Ook dit jaar organiseren de beide diaconieën (Gereformeerd en Hervormd) rond dankdag een
inzamelingsactie voor de voedselbank. Met deze actie willen we graag de voorraden van de
voedselbank in Damwâld weer aanvullen. Het gaat daarbij vooral om houdbare producten.
Op het lijstje van de voedselbank staan bijvoorbeeld: thee, suiker, pakken houdbare melk en ko emelk,
groente en fruit in blik, rijst, hagelslag, jam en pindakaas. U kunt uw producten niet alleen op dankdag,
woensdag 3 november, inleveren, maar ook op de zondag ervoor, 31 oktober en de zondag erna, 7
november. U kunt uw producten inleveren in de hal van De Ontmoeting. Alvast bedankt voor uw hulp!

Collecte Diaconie - 31 oktober - Stichting Jemima
Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
U kent vast de beelden van de mensen in doodsangst bij het vliegveld van Kabul. De wanhopige
mensen in het riool, of klimmend op een vliegtuig. Die beelden laten ons niet los. Evenals de constante
berichten over mensen die worden opgejaagd door de Taliban, bedreigd worden, mishandeld worden
of zelfs geëxecuteerd. Vluchtelingen Werk Nederland helpt de Afghanen dankzij donateurs die oog
hebben voor hun medemens.
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 “Jemima”.

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!
Bijbeluurtje Nij Tjaerda - Elke tweede dinsdagochtend van de maand vanaf 10.00 uur.
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
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