ÚS TSJERKENIJS
27 februari 2022
NIEUWSBRIEF HERVORMDE GEMEENTE
IKKERWÂLD, MOARMWÂLD, BROEKSTERWÂLD & DE FALOM

De Ikker - Hearewei 1

Bonifatiuskerk - Foarwei 2

Zondag 27 februari

Zondag 27 februari

Morgendienst, De Ontmoeting, 09.30 uur

Middagdienst, Bonifatiuskerk, 14.00 uur

Voorganger
Organiste

Voorganger
Organist

: Robert Colijn
: Margrietha Zagema

: Ds. A. Elverdink, Eastermar
: Ivo van Hijum

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

: Ds. G.J. Otter
: Foeke Wiegersma

“U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen
moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en
het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en
aardbevingen in verscheidene plaatsen”. (Mattheus 24 vers 6)
De Here Jezus kondigt aan hoe de tekenen voorafgaande aan Zijn komst zijn. Van de besmettelijke
ziekte hebben we genoeg gezien en opnieuw is een teken ingeluid; het teken van de oorlog. Tegelijk
spreekt Hij uit: wees niet verschrikt. Hij kondigt het aan zodat de angst niet alles bepaalt, maar juist ons
vertrouwen op Hem toeneemt. “Vrees niet, geloof alleen”. - Ds. G.J. Otter

Bloemengroet
De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar:
Dhr. K. Knol & mevr. S. Heidstra - Mûnewei 13, 9104 CX Damwâld
Mevr. G. Visser - Heeringa - Mr. P.A. Bergsmastrjitte 10, 9104 HA Damwâld

Pastoraat
Dhr. W. van der Schaaf, Hearewei 26, 9104 CT Damwâld, verblijft nog in het Martini Ziekenhuis en zal
vermoedelijk spoedig naar huis komen. [Afdeling B4, kamer 405. Postbus 30033, 9700 RM Groningen]
Mevr. S. Leegsma, Nij Tjaerda 118, 9104 KB Damwâld, werd geopereerd aan haar heup. Ze zal geruime
tijd revalidatie nodig hebben. Waar dat zal zijn, is op dit ogenblik nog niet bekend. Op dit moment
verblijft ze nog in het MCL. [Afdeling F, kamer 15, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden]
Mevr. B. van Meekeren-Bloem, Nij Tjaerda 2, 9104 KA Damwâld, werd opgenomen in de Van Andel
stichting waar ze de komende tijd verpleegd zal worden. [Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten]
Dhr. H. Hoekstra, Ringhersmastrjitte 17, 9104 GA Damwâld, onderging twee zware operaties en verblijft
nog in het MCL. [Afdeling U, kamer 12, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden]

Jubilea
Op 28 februari viert de fam. Van der Wal - Venema, Nij Tjaerda 65, 9104 KB Damwâld, dat ze 65 jaar
getrouwd zijn. Voor deze bijzondere mijlpaal feliciteren wij hen en wensen hen Gods zegen 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
28 februari
28 februari
3 maart
4 maart

Mevr. M. van Dijk - Monsma
Mevr. A. Kooistra - Feenstra
Dhr. J. van der Staal
Mevr. E. Idsardi - Bandstra

Mr. P.T. van der Herbergloane 19
Hearewei 23
Koweblomke 49
Badhúswei 6

9104 EH Damwâld
9104 CR Damwâld
9104 BR Damwâld
9104 DV 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 passen Femke Kooistra en Welmoed Raap op uw kinderen tijdens de ochtenddienst.

Inventarisatie kerkradio via KabelNoord
Er zijn enkele ontwikkelingen bij de uitzendingen van de kerkdiensten via de radio. Om goede keuzes te
kunnen maken voor de komende tijd, willen we graag weten hoeveel mensen gebruik maken van de
uitzendingen van de kerkradio. Als u gebruik maakt van de kerkradio, vragen wij u dit door te geven aan
de heer E. van der Schaaf, telefoon: 0511-421185 of 06-14470682.

Paasgroeten actie 2022
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar Paasgroeten kaarten aan
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ook onze gemeente doet
mee aan de Paasgroeten actie. Na de ochtend- en middagdienst op 27 februari worden er kaarten
uitgedeeld. In Paadwizer 126 komt een uitleg hoe u deze kaarten kunt beschrijven en daarna versturen
of inleveren. Alvast hartelijk dank, namens de diakenen?

Collecte Diaconie - 27 februari - Stichting Red een Kind
Stichting Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, opgericht in 1968 in
Nederland, die toekomst geeft aan kinderen in armoede, aan hun familie en hun hele omgeving. Zij
werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties.
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 “Red een Kind”.

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.
Geachte gemeenteleden, nu we weer wat meer vrijheid hebben wat betreft de coronamaatregelen,
komt de zaalverhuur van It Skûlplak ook weer in zicht. Nu blijkt dat er van de 3 statafels uit het
jeugdhonk er 1 tafel ontbreekt. Dus zijn we op zoek naar die ene statafel. Heeft iemand deze tafel
misschien even geleend en is hij vergeten hem terug te brengen naar It Skûlplak? Wij verzoeken u
vriendelijk deze tafel even terug te brengen. Alvast onze dank, namens de Kerkrentmeesters.
Bijbeluurtje Nij Tjaerda - Elke tweede dinsdagochtend van de maand vanaf 10.00 uur.
Inloop It Trefpunt - Elke donderdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 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

