ÚS TSJERKENIJS
5 december 2021
NIEUWSBRIEF HERVORMDE GEMEENTE
IKKERWÂLD, MOARMWÂLD, BROEKSTERWÂLD & DE FALOM

De Ikker - Hearewei 1

Bonifatiuskerk - Foarwei 2

Zondag 5 december - 2de advent

Zondag 12 december - 3de advent

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur

Voorganger
Organiste

Voorganger
Organist

: Ds. G.J. Otter
: Margrietha Zagema

: Ds. D.H.G. den Dikken - Drachten
: Foeke Wiegersma

Vol verwachting
Of is het misschien vol teleurstelling? Het is namelijk verdrietig dat heel wat bijeenkomsten afgezegd
worden en corona in de levens van mensen diep inslaat. Blijven geloven is niet iets dat vanzelfsprekend
is. Van Maria en Zacharias horen we over het wonder dat God naar ons mensen omziet, ook in een
lastige situatie. Voor Maria was het onzeker hoe het huwelijk met Jozef zou verlopen en voor Zacharias
hoe hij - samen met Elisabeth - op zijn hoge leeftijd voor een kind moest gaan zorgen.
Toch zingen Maria en Zacharias: “Mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest heeft zich verblijd over
God mijn Heiland omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat van Zijn dienstmaagd” zingt Maria en
Zacharia looft “De innerlijke barmhartigheid waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien”
(Lucas 1 vers 47 & 78) - Ds. G.J. Otter

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar mevr. J. van der Meulen Jagersma, Haaijehoeke 50, 9108 MR Broeksterwâld en naar dhr. Ae. Raap, A. Prakkenstrjitte 9, 9104 HS
Damwâld.

Pastoraat
Mevr. N.S. van der Veen - Wagenaar, Bûterblom 9, 9104 JH Damwâld, verblijft nog in het MCL omdat er
weer vocht achter haar longen zat, maar zal hopelijk binnenkort terug naar huis gaan.
Dhr. Ae. Raap, A. Prakkenstrjitte 9, 9104 HS Damwâld, verbleef in het MCL, maar kon afgelopen week
weer naar huis terugkeren.

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

Jubilea
Op 8 december viert de fam. Teitsma - Wijbenga, Uilke Reitseswei 1, 9104 GC Damwâld, hun gouden
huwelijksjubileum. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe.

Wat een zegen dat u al zo lang lief en leed met elkaar deelt onder Gods hoede.
Wij wensen u ook voor de toekomst alle gezondheid en liefde van God toe.

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

ÚS TSJERKENIJS
Verjaardagen 75 plus
7 december Dhr. O. Lijzenga

Foarwei 99

9104 BV Damwâld

7 december Mevr. E.T. Langhout - de Graaf

Dammeloane 34

9104 GT Damwâld

9 december Mevr. T. Visser - Bakker

Conradi-Veenlandstrjitte 63 9104 BM 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

Kinderoppas tot vier jaar in De Ontmoeting
Deze zondag past Nynke Hofstra op uw kinderen tijdens de ochtenddienst.

Bijbeluurtje Nij Tjaerda
Helaas kan het Bijbeluurtje in Nij Tjaerda niet doorgaan. Vanwege de maatregelen en de
besmettingscijfers kan in deze maand niets georganiseerd worden in Nij Tjaerda. We wensen alle
bewoners veel sterkte nu opnieuw in de decembermaand geen bijeenkomsten zijn.

Zang- en gebedsuur - wat eerder
Op donderdagmiddag 9 december bent u/jij van harte welkom bij het zang- en gebedsuur in de
Bonifatiuskerk. Het begint om 16:00 uur. We beginnen dus wat eerder, omdat bijeenkomsten ’s avonds
afgeraden worden.

Ouderenmiddag 15 december
Vanwege de huidige omstandigheden kan de ouderenmiddag op 15 december helaas niet doorgaan.

Collecte Diaconie - 5 december - Adventscollecte Kerk in Actie Zending
Rwanda - Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een
organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en
haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf
besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een
zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op scholen en in
kerken.
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 “Rwanda”.

De kopij voor de eerstvolgende Paadwizer graag inleveren voor dinsdag 7 december a.s. via
paadwizer@pkndamwald.nl of op Foarwei 121. De volgende inleverdatum is 11 januari 2022.

In de komende week wordt het oud papier weer bij u opgehaald!
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
Ledenadministratie LRP: Thea van der Kooi, Foarwei 132, 9104 CB Damwâld
Telefoon: 06-4595 9615 - e-mail: vanderkooithea@gmail.com

