ÚS TSJERKENIJS
30 januari 2022
NIEUWSBRIEF HERVORMDE GEMEENTE
IKKERWÂLD, MOARMWÂLD, BROEKSTERWÂLD & DE FALOM

De Ikker - Hearewei 1

Bonifatiuskerk - Foarwei 2

Zondag 30 januari - KSG dienst, online: www.pkndamwald.nl/live
Morgendienst, De Sprankeling, 09.30 uur

Middagdienst, Bonifatiuskerk, 14.00 uur

Voorgangers : Robert Colijn & Ds. Jaap Miedema
Organist
: Foeke Wiegersma

Voorganger
Organist

: Dhr. Y. Zagema - Damwâld
: Nienke van der Heide - Visser

Zondag 6 februari
Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur
Voorganger
Organist

: Ds. G.J. Otter
: Tim van der Weide
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad.

Bericht van beide kerkenraden
We gaan het erop wagen: vanaf zondag 6 februari laten we de beperking op het aantal gemeenteleden
in De Ontmoeting vrij. Opgave vooraf is niet nodig en het vermelden van naam en telefoonnummer
hoeft ook niet meer. Wel houden we de 1,5 meter aan. Wilt u wel de handen ontsmetten bij de ingang
en tijdens het lopen een mondkapje dragen? Mocht het te druk worden in de kerk, dan maken we
gebruik van de grote zaal als “overloop". Ook de oppas en Bernetsjerke/KingKids starten vanaf 6
februari weer.

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar:
Dhr. P. Veenstra - Tsjerkeloane 20, 9113 PJ Walterswâld
Mevr. A. Kooistra - van der Woude - J.R. Kloostermanstrjitte 16, 9104 DA Damwâld

Pastoraat
Dhr. S. Heidstra, Talma Hoeve, Johanneswald 1 - 129, 9269 VS Feanwâlden, verzwakt meer en meer.

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

Zondag 30 januari - Kerk, School en Gezinsdienst
Zondag 30 januari om 9.30 uur is het dan zover: de Kerk, School en Gezinsdienst! Live vanuit basisschool
De Sprankeling in Damwâld. Het is een online dienst zonder publiek. Jij kijkt ook toch?! Dit jaar is het
thema: ‘Verhalen van Jezus’. We sluiten het project zondag af met de gelijkenis van de wijze en de
dwaze bouwer. Kijk mee naar de mooie lmpjes en zing mee met de leuke liedjes.
Doe mee met de QUIZ! Er is een leuke prijs te winnen! In de kerken is 's ochtends geen aparte dienst.
https://www.facebook.com/BerneTsjerke-Damwâld-100702795032342
Website van onze kerk: www.pkndamwald.nl - e-mail: redactie@pkndamwald.nl

fi

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
2 februari
2 februari
4 februari

Mevr. IJ. van der Bij - van der Veen
Mevr. S. Leegsma
Dhr. G. de Boer

Nij Tjaerda 75
Nij Tjaerda 118
De Triemen 50

9104 KA Damwâld
9104 KB Damwâld
9296 MD De Triemen

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

Cursus persoonlijke voorbede
In de maanden februari en maart zal de cursus persoonlijke voorbede worden gegeven. Persoonlijke
voorbede is een vorm van bidden waarbij één of twee personen bidden voor een ander. We oefenen
om te bidden in het vertrouwen dat God door Zijn Geest aanwezig is en we vertrouwen op Gods
levende Woord.
De cursus is toegankelijk voor iedereen die verlangt te groeien in gebed - voor een ander of voor jezelf.
Niet iedereen vindt bidden namelijk even gemakkelijk en ook niet iedereen voelt zich even vrijmoedig
om voor een ander te bidden. De cursus is erop gericht om je te helpen daarin te groeien.
Hoe ziet de cursus eruit? - De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, op een dinsdagavond. We maken
o.a. gebruik van het onderwijsmateriaal van stichting New Wine Nederland. De bijeenkomsten
beginnen met lofprijzing, daarna volgt onderwijs vanuit de Bijbel en het in praktijk brengen van deze
vorm van gebed. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Bijbelse basis, praktijk van
persoonlijke voorbede, stil luisteren naar God, vergeving en leiding door de Heilige Geest.
Heb jij ook het verlangen om voor anderen te leren bidden of daarin vrijmoediger te worden? Dan
nodigen we je van harte uit om je aan te melden.
It Skûlplak, Bûterblom 2 Damwâld, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart en op 5 april. Aantal deelnemers: 12
Kosten: 13 euro, waarbij de kosten voor de cursusmap zijn inbegrepen. Opgave via: g.j.otter@planet.nl

Collecte Diaconie - 30 januari - Jong Protestant, Interactief aan de slag met de Bijbel
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief
bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen
het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een
bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier
met het geloof aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.
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 “Sirkelslag,”.

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!
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

