
 
 

15 APRIL - GOEDE VRIJDAG   17 APRIL 2022 - PAASZONDAG         
 

19.30 uur in De Ontmoeting     9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Ds. S. Boukes    Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Margrietha Zagema   Organist: Foeke Wiegersma 
M.m.v.  Siebrich Douma - fluit   M.m.v. Eddy Huizinga-trompet 
       Kinderoppas: Anke Hoekstra & Anita van der Kooi 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v. Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v. 
EO Metterdaad - Noodhulp in Oekraïne  Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijken 
 
Heilig Avondmaal 
Op Witte Donderdag 14 april zal in de avonddienst om 19:30 uur het Avondmaal in de Ontmoeting 
gevierd worden. Op Goede Vrijdag 15 april zal het Avondmaal bediend worden in Nij Tjaerda. De dienst 
begint daar om 15:30 uur. Ds. G.J. Otter hoopt in beide diensten voor te gaan. 
 
 

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

• Zr. Tjitske Reitsma -Hoekstra S. Boukeswei 4, verhuisd naar de Pleats Talmahoeve Feanwâlden. 
• Br. F. Vellema, Master de Grootstrjitte 7, is verhuisd naar de Waadwente, Schokker 13, 9101 

DA  Dokkum. 
 

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

Op vrijdag 14 april overleed Br. Maarten Lubbert Brouwer, A. Prakkenstrjitte 8 op de leeftijd van 85 jaar. 
Hij laat vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na. 
 

De afscheidsdienst vindt woensdag 20 april plaats om 13.30 uur in De Ontmoeting. Vanaf 12.45 uur is er 
gelegenheid de familie te condoleren. Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de 
Algemene Begraafplaats hier in Damwâld.  
 

Moge God Annie, de kinderen en (achter)kleinkinderen sterken bij het afscheid en in de komende tijd. 
 
 



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

      Bloemengroet 
 

De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar: 
• Zr. Tjitske Reitsma-Hoekstra de Pleats, Talmahoeve Feanwâlden. 
• Zr. B. Wiersma - Wiersma, Eintemastrjitte 6, 9104 EW Damwâld 
• Zr. S. Visser - Dijkstra, Nij Tjaerda 153, 9104 KB Damwâld 

 

      Mededelingen & agenda 
 

Pasen 
De Here Jezus is waarlijk opgestaan. Dat feest mogen we zondag en maandag vieren. In de dienst op 
zondag sluiten we ook het project af van de werken van de barmhartigheid. De dienst begint om 9:30 uur. 
Vanaf 9:00 uur is er gelegenheid om wat lekkers te eten en koffie/thee te drinken en zo samen de 
Paasmorgen te beginnen. Ook voor de kinderen is er een broodje met thee/ limonade en voor hen is er 
een leuke verrassing bedacht. Er zijn heel wat (kleine) broodjes ingekocht, dus van harte welkom! 
 
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.  
 
40dagentijd 2022: Alles komt goed?! 
In de 40dagentijdcampagne hebben wij gespaard voor “Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in 
Beiroet”. Zondag kunnen de kinderen hun spaardoosje legen in een speciaal grote collectebus die bij de 
bar staat. Voor iedereen is deze actie natuurlijk nog van harte aanbevolen! 
 
Gemeenteavond voor Hervormde gemeenteleden 
Op woensdagavond 18 mei is er een gemeenteavond om 19.30 uur in it Skûlplak. Details komen in de 
volgende Paadwizer. 
 

• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur.  
• 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 


