
 
 

DIENSTEN: 24 APRIL 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Robert Colijn 
Organist: Tim van der Weide 
Kinderoppas: Marijke Mesic & Annechien Haaima 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v.: 
Stichting Liliane Fonds 

 

14.00 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. H. Graafland - Holwerd 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v.: 
Stichting Liliane Fonds 

 
 

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. Van Meekeren-Bloem, Nij Tjaerda 2, is overgeplaatst naar een andere locatie, haar nieuwe adres 
is de Van Andel ouderenpsychiatrie, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten. 

• Zr J. van Dijk, Mr. van de v/d Herbergloane 19, 9104 EH Damwâld, is weer thuisgekomen. 
• Zr. Bennie Westra-Boonstra, Badhúswei 32 wordt verzorgd in Berchhiem, afdeling Oleander, kamer 

104, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum. 
• Br. F. Vellema, Master de Grootstrjitte 7, is verhuisd naar de Waadwente, Schokker 13, 9101 

DA  Dokkum. 
• Br. Marten Rispens, Master de Grootstrjitte 19 moet aanstaande maandag een zware hartoperatie 

ondergaan. 
 

We bidden alle zieken en hen die onder doktersbehandeling staan van harte Gods zegen toe. 
 
Overlijden: 
Op donderdag 14 april is overleden, op de leeftijd van 71 jaar, Br. Jacob Klimstra. Hij woonde met zijn 
vrouw Aleida Jelske op de Bakkerswei 26. Hij was al enige tijd ziek. De dankdienst voor het leven heeft 
afgelopen dinsdag plaatsgevonden. 
De afkondiging en herdenking heeft afgelopen zondag plaatsgevonden. 
 
 

      Bloemengroet 
 

De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar: 
• Br. J. van Dijk, Mr. P.T. van der Herbergloane 19, 9104 EH Damwâld  
• Zr. C. Kooistra, Uilke Reitseswei 33, 9104 GC Damwâld 
• Br. J. Terpstra, A. Prakkenstraat 18, 9104 HR Damwâld 



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

      Mededelingen & agenda 
 

Actie 40 dagen tijd 
De uiteindelijke opbrengst van het paasproject van Kerk in Actie: “Kansen voor jongeren in een 
achterstandswijk in Libanon” is € 630. Alle gevers, hartelijk bedankt! 
 
Stichting Damwoude-Maeriste 
De opbrengst van de rommelmarkt van Damwoude-Maeriste was € 1.100 netto. Iedereen die heeft 
meegeholpen van harte bedankt. 
 
Gemeenteavond Hervormde gemeenteleden 
Noteert u alvast: woensdagavond 18 mei om 19.30 uur in it Skûlplak. Van harte uitgenodigd. Nadere info 
volgt in de volgende Paadwizer. 
 
Vluchtelingen uit Oekraïne in de Fontein in Damwoude 
Vanuit het coördinatiepunt in Dokkum was gevraagd of wij als kerk zorg konden dragen voor het 
schoonmaken van de Fontein in Damwoude.  Afgelopen week is dit door een aantal gemeenteleden 
gebeurd, hartelijk dank!   
 

Over 2-3 weken worden onze nieuwe buren verwacht. Als kerk zullen wij hen natuurlijk welkom heten en in 
gesprek gaan, wat wij voor hen kunnen gaan betekenen. 
 
Paadwizer 
De kopij voor de eerstvolgende Paadwizer moet binnen zijn op dinsdag 26 april a.s. via 
paadwizer@pkndamwald.nl of op Foarwei 121. De volgende inleverdatum is 31 mei. 
 
Oud papier Gereformeerd 
Zaterdag 30 april wordt het oud papier weer wordt opgehaald. Zet u het op tijd langs de weg? 
 

• 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 

 


