Mededelingen van de gereformeerde kerk
De Ontmoeting' te Damwâld
gemeente van de protestantse kerk
12 december 2021
_____________________________________________________________________

Bij de diensten
Corona maatregelen:
- De banken zijn weer in elkaar geschoven. Dit betekent dat er ongeveer 100 personen in de kerk passen.
Als het te druk wordt is er een uitwijk naar de grote vergaderzaal
- Bij binnenkomst graag de handen ontsmetten en als we
niet zitten hebben we een mondkapje voor. Ook houden
we weer de 1½ meter afstand aan, ook in de banken.
- Er hoeft (nog) niet vooraf aangemeld te worden en er
worden ook geen begeleiders in gezet. U vindt vast zelf
uw plek wel. Wilt u wel doorschuiven in de banken, zodat er geen lege plekken komen?
- De kinderen van KingKids / kindernevendienst gaan
voor de dienst naar hun ruimten. Ze gaan dus niet mee
in de kerk.
De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst.
Kerkdiensten:
Alle diensten zijn te volgen via de livestream www.pkn.damwald.nl/live
of via Kabel Noord, kanaal (1)956.
-

9.30 uur in De Ontmoeting
Zondag 12 december:
Voorganger: Ds. D.H.G. den Dikken-Drachten
Organist: Foeke Wiegersma
Zondag 19 december: 9.30 uur ds. G. Otter.

Collecten
Collecten: U kunt bijdragen via de QR-code die op het scherm verschijnt.

Meeleven met elkaar
Bloemengroet:
- zr. Doutzen Koonstra, Hantumerweg 30, 9101 AB Dokkum. Doutzen is 1 december jarig geweest.

Pastorale zaken:
* Br. Ulbe Buwalda, Johannes Douweswei 31is opgenomen in het ziekenhuis MCL, afdeling L, kamer 2,
Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden. Hij krijgt nog steeds zuurstof en gaat langzaam vooruit. Mogelijk
dat hij volgende week naar huis mag.
* Zr. Maaike Lijzenga-Zijlstra, Foarwei 35 is opgenomen in het Zorgpension Dokkum. Zij is daar om te
herstellen van een val.
* Br. Pieter Boonstra, Bakkerswei 21, verblijft voor revalidatie tijdelijk in De Waadwente, afdeling Schokker,
kamer 19.

Gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingshuizen
Deze week noemen wij:
- zr. Doutzen Koonstra, Hantumerweg 30, 9101 AB Dokkum

Berichten voor De Klok
De volgende Klok: 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
Oud papier: zaterdag 18 december wordt het oud papier opgehaald.
Koffiesoos: dinsdag 14 december 9.30 uur, gastvrouw is mevr. M. Dantuma
It trefpunt: donderdag 16 december 9.30 uur inloopmorgen

