
 
 

DIENST: 3 APRIL 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Foeke Wiegersma 

 

Kinderoppas: Ieteke de Haan & Janna Kooistra 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v: 
Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien 

 

 

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. 
 
• Zr. Tjitske van der Meer, Nij Tjaerda 106 is na een opname voor onderzoek weer thuisgekomen. 
• Zr. Elske Haagsma-Tolsma, Mr. P.T. van der Herbergloane 5 is vorige week thuisgekomen voor verder 

herstel. 
• Zr. Bennie Westra-Boonstra, Badhuswei 32 wordt verzorgd in Berchhiem, afdeling Oleander, kamer 104, 

Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum. 
• Zr. Tjitske Reitsma-Hoekstra, Sikke Boukeswei 4 is opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoeken, 

tevens is zij verhuisd naar Talmahoeve Feanwalden, afdeling de Pleats 
• Br. F. Vellema, Master de Grootstrjitte 7, is verhuisd naar de Waadwente, Schokker 13, 9101 

DA  Dokkum.  
• Br. J. van Dijk, Mr. van der Herbergloane 19, 9104 EH, Damwâld, werd geopereerd aan zijn heup en 

verblijft voor revalidatie in de Waadwente, Botter 16, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum. 
• Br. J. Zwaagstra, Gerben Postmastrjitte 10, 9104 ED, Damwâld, werd verpleegd in het MCL maar kon 

terugkeren naar huis. 
• Br. A. de Jong, Doniawei 6, 9104 GM, Damwâld, verblijft tijdelijk in de Waadwente, Botter 19, 

Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum. Binnenkort zal meneer verhuizen naar de Skûle in 
Metslawier.  

• Br. Govert Bax, Mr P.A. Bergsmastjitte 13 is maandag opgenomen in het ziekenhuis MCL, kamer P3. Hij 
wacht daar op een operatie. 
 

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. Tjitske van der Meer, Nij Tjaerda 106, 9104 KB Damwald 
• Zr. Elske Haagsma-Tolsma, Mr. P.T. van der Herbergloane 5 9104 EH Damwâld 
• Dhr. J. ZWaagstra, Gerben Postmastrjitte 10, 9104 ED, Damwâld. 
• Mevr. B. van Meekeren - Bloem, tijdelijk adres: Van Andel stichting, Compagnonsplein 1, 9202 NN 

Drachten. 



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

      Mededelingen & agenda 

 
40 dagen tijd: 7 weken van Barmhartigheid, week 6: Zondag 10 april: dorstigen drinken geven.  
In de kerk zullen teksten hangen met voorbeelden waar u deze week aan kunt denken om te vasten. 
 

Paasflyer 
Helaas kunnen de tasjes met paasflyers deze zondag nog niet worden uitgedeeld bij de deuren. Bij de 
uitgangen kunt u uw naam noteren en telefoonnummer als u bereid bent om een of 2 straten paasflyers te 
bezorgen volgende week. U wordt dan gebeld zodra de tasjes klaar zijn en kunt u deze ophalen bij Betty 
de Zwart of Janet Alkema.  
U kunt uw naam en telefoonnummer ook doorgeven op: hervormdambv@hotmail.com 
 

Bijbeluurtje 
Op dinsdagmorgen 5 april zal er om 10:00 uur in Nij Tjaerda het Bijbeluurtje gehouden worden. Ds. G.J. 
Otter zal deze mogen leiden. Welkom. 
 

Ouderen Paasmiddag 
Woensdag 6 april in het Skûlplak de ouderen paasmiddag. Aanvang is om 16.00 uur. Er kunnen noch meer 
bij! U kunt zich opgeven bij Fokke Venema 0511-421877 of Klaas van der Meer 0511-423532. Voor vervoer 
kan worden gezorgd. 
 

Rommelmark Damwoude-Maeriste 
Op zaterdag 9 april van 9.00 – 13.00 uur organiseert Stichting Damwoude-Maeriste weer hun 
jaarlijkse rommelmarkt in 't Skûlplak voor Roemenië. Hebt u nog bruikbare spulletjes? Dan kunt u het 
brengen op vrijdag 8 april tot 19.30 uur in 't Skûlplak. Of even bellen naar Bart Dreijer, tel. 0511-421687. 
Voor de actuele foto's van de actie Oekraïne zie www.damwoude-maeriste.nl 
 

Aanbiddingsdienst 
Op 10 april zal er een aanbiddingsdienst gehouden worden in de Ikker om 14:00 uur.  Het thema is: de 
strijd in je gedachten. In de dienst begeleidt de band “Lost and Found” uit Emmeloord. Van harte welkom 
in deze dienst om samen God te loven en van Hem levend water te ontvangen. 
 

• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. Gastvrouw is mevr. S. Bouma 
• Inloop It Trefpunt - Elke donderdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur 

 

       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 

 


