
 
 

DIENSTEN: 20 MAART 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Tim van der Weide 
 

 

Kinderoppas: Betty de Zwart & Gerda v/d Meulen 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v.: 
Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen 
 

 

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 
Of via de livestream: www.pkndamwald.nl/live - beeld en geluid 
 

Beide kerkenraden wensen u goede diensten! 
 

       Meeleven met elkaar 
 

Het is belangrijk dat we met elkaar meeleven en meebidden in tijden van zorg en ziekte, maar ook in tijden 
van blijdschap en grote vreugde. Er kan alleen meegeleefd worden als we weet hebben van deze zorg, 
ziekte of blijdschap. Geef het daarom door! Bij ziekenhuisopnames en andere (crisis-) omstandigheden 
waarin pastorale aandacht noodzakelijk of gewenst is, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, Ds. 
G.J. Otter of de scriba’s. 
 

• Br. Sieberen Elzinga, Nij Tjaerda 163, 9104 KB Damwâld, is nu voor revalidatie in De Waadwente. 
Afdeling Jol kamer 9 te Dokkum. 

• Zr. Elske Haagsma - Tolsma, Mr. P.T. van der Herbergloane 5, 9104 EH Damwâld, is in de 
Waadwente, afdeling Schokker, Kamer 16. Zij is daar voor verder herstel. 

• Zr. Bennie Westra - Boonstra, Badhúswei 32, 9104 DZ Damwâld, wordt verzorgd in Berchhiem, 
afdeling Oleander, kamer 104, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum. 

• Br. Jacob Klimstra, Bakkerswei 26, 9104 DC Damwâld, is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Helaas 
hebben de dokters te kennen gegeven dat er geen genezing meer mogelijk is. 

• Zr. Pietje Boersma - van der Heide, Heerke Ateswei 11, 9104 CG Damwâld, heeft erg veel pijn aan 
de knie. Er zijn al diverse onderzoeken geweest, maar de oorzaak is nog niet gevonden. Deze week 
heeft zij een MRI-scan gehad. Gehoopt wordt dat hieruit iets gevonden wordt. 

• Zr. Tjitske Reitsma - Hoekstra, Sikke Boukeswei 4, 9104 DT Damwâld, is opgenomen in het 
ziekenhuis voor onderzoeken.  

• Zr. Greet de Jong - van der Velde, Master P.A. Bergsmastrjitte 4, 9104 HA Damwâld, heeft goede 
uitslagen gekregen. Zij is genezen van kanker. Wel is zij nog zwak en erg vermoeid en ze moet nog 
regelmatig voor controle, maar de chemo’s zijn boven verwachting goed aangeslagen. 
 

We wensen alle zieken en hen die thuis verpleegd worden Gods zegen en kracht toe 
 

      Bloemengroet 
 

De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar: 
• Zr. IJ. Dijk - Bouma, Eintemastrjitte 4, 9104 EW Damwâld 
• Zr. R. van der Veen - Akkermans, Ds. Germswei 28 9104 DP Damwâld 
• Br. Jacob Klimstra, Bakkerswei 26, 9104 DC Damwâld  
• Zr. Pietje Boersma - van der Heide, Heerke Ateswei 11, 9104 CG Damwâld 

 
 



Website van onze kerk: www.pkndamwald.nl - e-mail: redactie@pkndamwald.nl 
 

      Mededelingen & agenda 
 

Tsjerkelûd 
Vanaf deze week krijgt u de gezamenlijke nieuwsbrief met een nieuwe naam: Tsjerkelûd. De adresroutes 
voor degenen die de nieuwsbrief thuis ontvangen, hebben we praktischer ingedeeld. Ondanks de grote 
nauwkeurigheid waarmee dat gebeurd is, kan het zijn dat er een fout ingeslopen is. Schroomt u niet 
contact op te nemen met de scriba’s als u gewend bent de nieuwsbrief thuisbezorgd te krijgen en dit nu 
niet meer het geval is. Jan Reitsma: 06 1300 9726 of Geralda Teertstra: 0511-424 766. 
 
40 dagen tijd 2022 - 7 weken van Barmhartigheid: Week 3: Zondag 20 maart: Zorg voor zieken  
Op zondag 20 maart willen we aandacht geven aan mensen die te stellen hebben met ziekte. Hoe het 
exact vorm krijgt, hoort u in de dienst zelf. Na de dienst is er gelegenheid om naar de kerk te komen - in zo 
verre dat mogelijk is - om een gebed of een zegen te ontvangen wanneer u/jij met ziekte moet leven. We 
hopen op een mooi moment van ontmoeting. Van harte welkom. 
 
40 dagen tijd 2022 - 7 weken van Barmhartigheid: week 4: Zondag 27 maart: De naakte kleden 
Op zaterdag 26 maart is er een vintage markt in De Ontmoeting, tussen 09.30 - 11.30 uur. Bedoeling: 
iedereen neemt iets mee van kleding, eigen gebakken taart, speelgoed etc. etc. Echt mooie spullen 
worden per opbod verkocht en de opbrengst is voor het gekozen doel. Neem vooral klein geld mee, er 
kan ook via de QR-code betaald worden. Er is koffie, thee & limonade en wat lekkers te koop voor een 
kleine vergoeding voor het goede doel. 
 

U kunt de spullen op vrijdagavond 25 maart om 19.00 uur brengen bij De Ontmoeting. U kunt ook bellen 
met onderstaande personen, dan worden de spullen bij u opgehaald. We hopen op fantastische spullen!!! 
 

G. Teertstra: 06-5777 3874   F. Jagersma: 06-2939 0140  D. Gros: 06-5135 0718  
 
Oud papier - Gereformeerde kerk 
Zet u het oud papier zaterdag 26 maart weer langs de weg? Dan halen wij het op! 
 

• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. 
• Inloop It Trefpunt - Elke donderdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur, volgende week is er 

weer een bingo. 
 

       Berichten voor Tsjerkelûd 
 

Berichten voor Tsjerkelûd kunt u doorgeven tot en met donderdag 18.00 uur bij één van de scriba’s.  
Bij hen kunt u ook verzoeken tot voorbede doen voor komende zondag. 
 

• Jan Reitsma  tel. 06 1300 9726  of per e-mail: janr.reitsma@gmail.com 
• Geralda Teertstra tel. 0511-424 766  of per e-mail: hervormdambv@hotmail.com 

 

       QR-codes voor de collectes 
 

Gereformeerde Kerk 
 
Uw gift is welkom op 
rekeningnummer: 
NL79 RABO 0343 3062 71 
 

Hervormde Kerk 
 
Uw gift is welkom op 
rekeningnummer: 
NL30 RABO 0343 3146 22 
of NL16 INGB 0000 8241 35 

 


