
 
 

DIENSTEN: 10 APRIL 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Mevr. R. van der Wal 
Organist: Nienke van der Heide-Visser 
Kinderoppas: Jellie Falkena & Alie Falkena 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v.: 
PaasChallenge: inleven in het paasverhaal 

 

14.00 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Ivo van Hijum 
Muziek: Lost and Found uit Emmeloord 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v.: 
PaasChallenge: inleven in het paasverhaal 

 
 

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. 
 

• Mevr. Van Meekeren - Bloem, Nij Tjaerda 2, 9104 KA Damwâld, verblijft nog in de Van Andel 
stichting (Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten).  

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

 
• Op 25 maart is bij Nivard en Rennie Vrieling-Schaafsma, Pieter Dantumastrjitte11, 9108 NN 

Broeksterwâld, een dochter geboren. Ze heet: Linde Dieuwke en ze is een zusje van Sven. Op 
de kaart staat: “Een nieuw leven, zo klein, zo mooi en zo bijzonder. Welkom in ons leven, groot 
wonder!” We feliciteren de fam. Vrieling van harte. Gods zegen toegewenst.  
 

 

      Bloemengroet 
 

De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar: 
• Br. Govert Bax, Mr P.A. Bergsmastjitte 13. 
• 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. 
• Br. F. Vellema, Master de Grootstrjitte 7, is verhuisd naar de Waadwente, Schokker 13, 9101 

DA  Dokkum 
• Fam. Vrieling - Schaafsma, Pieter Dantumastrjitte11, 9108 NN Broeksterwâld  
• Dhr. P. van der Meulen, Johannes Tabesstrjitte 13, 9108 NK Broeksterwâld 
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      Mededelingen & agenda 
 

40 dagen tijd: 7 werken van barmhartigheid, week 6: Zondag 10 april: dorstigen drinken geven.  
Voor de dienst bent u van harte uitgenodigd om koffie/thee/ water te drinken. 
In de kerk zullen teksten hangen met voorbeelden waar u deze week aan kunt denken om te vasten. 
 
40 dagen tijd: 7 werken van barmhartigheid, week 7: zondag 17 april: De dode begraven in de hoop.  
Voor de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/ thee te drinken, met een klein broodje. Voor de 
kinderen wordt er van alles georganiseerd door de Bernetsjerke/King Kids. Tijdens de vastenperiode heeft 
u misschien gespaard voor het doel van kerk in actie: De jongeren in de achterstandswijk Bourj Hammoud 
in Beiroet. Er zal een grote herkenbare spaardoos in de hal (bij de bar) staan. 
 
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. Na de dienst is er ook 
gelegenheid om voor je te laten bidden. Je mag ook komen met die dingen waarvan je niet zeker bent of 
ze wel belangrijk genoeg zijn om voor te bidden. Voor ons is er verschil tussen grote en kleine dingen 
maar bij God niet.  
 
Interkerkelijke Paasviering 
Op Paasmaandag 18 april a.s. wordt de interkerkelijke Paasdienst gehouden in de nieuwe sporthal aan de 
Badhúswei te Damwâld. De dienst begint om 9.30 uur, het thema dit jaar is: Ongezien…Een nieuw begin. 
 

De viering staat onder leiding van Ds. Jaap Miedema. De muzikale medewerking zal worden verleend 
door Brassband “Ere zij God” o.l.v. Jochem Hoekstra & Gospelgroep “The Lighting Stars” o.l.v. Mirjam 
v.d. Markt. Er is oppas voor de kleinste kinderen. Iedereen is van harte welkom.  
 
Nieuws van de beroepingscommissie 
Nadat dominee S. van der Linden voor het op hem uitgebrachte beroep heeft bedankt, starten we 
opnieuw met de zoektocht naar een nieuwe dominee. We willen u, als gemeenteleden, ook de 
gelegenheid geven om namen hiervoor aan te leveren. Dat kan tot en met 15 april aanstaande bij de 
voorzitter Tineke Banga. Telefonisch of Whatsapp via nummer 06 – 3068 7426. Schriftelijk in de 
brievenbus op Hoeksterloane 28 (mag ook anoniem) of via de mail naar herdergezocht@gmail.com 
 
Robert & Sannie Colijn breiden de opvang uit 
Naast onze pleegkinderen wonen er nu 2 gezinnen bij ons in huis vanuit Oekraïne. Ook hebben we 2 keer 
in de maand een tienermoeder uit Sierra Leone met baby’tje. We willen in de nabije toekomst meer 
tienermoeders een veilige en warme plek bieden. Omdat warmte op dit moment wat mist hebben we een 
crowdfunding opgezet.  
Lees het complete verhaal op: www.geef.nl/nl/actie/familie-colijn-gaat-opvang-uitbreiden/donateurs  
 
Oekraïne 
Binnenkort komt er een groep Oekraïense vluchtelingen naar Damwoude. Er zal hulp nodig zijn op allerlei 
gebieden. Als u een steentje wilt bijdragen kunt u zich opgeven bij: oekraine@datumadiel.frl.  
Bolwûrk in Dokkum zal de taken en vrijwilligers gaan coördineren. Zodra onze “buren” zijn gearriveerd 
zullen wij vanuit de kerk met hen in gesprek gaan, hoe wij hen kunnen faciliteren en ondersteunen.  
 

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

 


