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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 19 december:
Voorganger: 9.30 uur ds. G. Otter
Vrijdag 24 december kerstnachtdienst: 21.00 uur voorganger is Robert Colijn en m.m.v. delegatie van
brasband “Ere zij God”.
Het thema is: Geef Licht. Kerst zit vol licht, maar is dit nou wel waar kerst om gaat? Het gaat om die baby,
maar wat zegt die baby ons persoonlijk?
De dienst is alleen online te volgen. Vanaf 20.45 uur is er al mooie muziek te beluisteren. We hopen op een
mooie en inspirerende online kerstnachtdienst. Dus met een hapje en een drankje hard meezingen met de
mooie kerstliederen! Iedereen is welkom! Kijk mee en nodig ook vrienden, bekenden en buren uit om in hun
eigen huis aan te sluiten bij de kerstnachtdienst van dit jaar.

Zaterdag 25 december 1e kerstdag: 9.30 uur ds. G. Otter
Eerste kerstdag wordt een afwisselende dienst, die mee voorbereid is door de Bernetsjerke en Kingkids. Verschillende kinderen zullen een bijdrage hebben. De dienst kun je live in de kerk en via de livestream volgen.
Zondag 26 december: Interkerkelijke Kerstviering op 2e Kerstdag om 9.30 uur
In verband met de geldende Corona maatregelen kan de dienst niet in de sporthal worden gehouden. Het wordt
dit jaar een onlinedienst vanuit De Ontmoeting. De Evangelisatiecommissie heeft de dienst samen met ds. G.J.
Otter voorbereid. Het thema is: “licht in donkere tijden”. Medewerking wordt verleend door het
blazersensemble van de Brassband “Ere zij God “. Graag nodigen wij u uit om deze dienst “online “te volgen.
Inloggen: PKN Damwald.nl/live
Namens de commissie vanuit de gezamenlijke kerken wensen we U allen gezegende kerstdagen en blijf
gezond.

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

Meeleven met elkaar
Bloemengroet:
- Br. Ulbe Buwalda, Johannes Douweswei 31
Overlijden:
Op 12 december is Lieuwe Jan Wiersma van de Foarwei 156 overleden. Hij was de echtgenoot van onze zuster Hillie Wiersma-Dijkstra. De begrafenis heeft zaterdag 18 december plaatsgevonden, na een afscheidsdienst in de Vermaning aan de Doniawei. Wij wensen Hillie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods steun bij de verwerking van dit verlies.

Pastorale zaken:
* Br. Ulbe Buwalda, Johannes Douweswei 31is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij krijgt nog steeds zuurstof
en krijgt thuiszorg. Thuis zal hij nog een tijd verder moeten herstellen.
* 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. De revalidatie verloopt stroef. De eerste week was enige verbetering merkbaar maar de
daaropvolgende 2 weken volgde een duidelijke terugval. Sindsdien is de toestand redelijk stabiel, maar is
weinig vooruitgang meer geboekt. Momenteel is het beeld dagelijks wisselend met betere en mindere
momenten.
* Bij zr. Klazina Raap-Hamstra, Camstrastraat 42 is uitgezaaide borstkanker vastgesteld. Inmiddels is er
gestart met hormoontherapie. We hopen en bidden dat de medicijnen en therapieën goed aanslaan. Wel is
second opinion aangevraagd bij AVL in Amsterdam.
Haar taak als ouderling zal zij vooralsnog moeten neerleggen. De overige groepsouderlingen nemen haar taken
zo lang over.

Gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingshuizen
Deze week noemen wij:
- zr. W. Lemstra-Seinen, “Talma Hûs”, afdeling De Stins, Kamer 15, Juliusstraat 44, 9269 NV Veenwouden

Beroepingscommissie:
Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de zoektocht naar een nieuwe dominee.
Online zijn door ons als commissie heel wat diensten bijgewoond... en op basis daarvan is een selectie
gemaakt van kandidaten. Inmiddels hebben er ook een aantal positieve gesprekken plaatsgevonden. We hopen
op korte termijn meer informatie te kunnen geven.
Kingkids/Bernetsjerke.
Let op: Andere locatie! Aanstaande zondag is de laatste keer Bernetsjerke/Kingkids van 2021. Zoals
gewoonlijk: Groep 1,2 in de lokalen achter de kerk. En groep 6,7 en 8 in ‘t Skûlplak.
Deze keer gaat groep 3,4 en 5 echter naar 't Skûlplak! Hier worden namelijk o.a. opnames gemaakt van het
toneelstuk. Deze worden 1e kerstochtend tijdens de online kerstdienst getoond. Ook de kinderen van groep 3,4
en 5 die niet meedoen met het toneelstuk zijn vanaf 9.15 welkom in ‘t Skûlplak.

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.

