
 
 

DIENSTEN: 1 MEI 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organiste: Margrietha Zagema 

 

Kinderoppas: Janet Larooi & Gellie Larooi 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v.: 
Medair - Honger in Madagaskar 

 
 

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. 
 
WIJ GEDENKEN 
Op woensdag 27 april is overleden Meindert van der Bijl. Hij woonde met zijn vrouw Maaike op de Bûterblom 
7A, 9104 JH Damwâld. De dankdienst voor het leven zal zijn op dinsdag 3 mei om 10.00 uur. Er is gelegenheid 
tot condoleren vanaf 9.15 uur. Aansluitend vindt de Begrafenis plaats in Driesum op de Algemene 
Begraafplaats. 
 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterke en Gods onmisbare troost 
 
 

GEBOREN 
Op maandag 25 april is in het gezin van René Anne Kingma en Bonita Kingma-de Groot het eerste kindje 
geboren. Een zoon die ze Riemer genoemd hebben.  
 

Maandag 25 april is geboren Douwe Thies, zoon van Daniel Talma en Baukje Venema - Talma, broertje van 
Chris. Het adres is de Mr. P.T. v/d Herbergloane 23, 9104 EK Damwâld. 
 

Onze hartelijke gelukwensen en Gods zegen bij de opvoeding voor beide gezinnen 
 
 

• Zr. S. Leegsma, Nij Tjaerda 118, 9104 KB Damwâld, mag waarschijnlijk komende week weer naar huis. 
• Br. B. Dreijer, Foarwei 61, 9104 BT Damwâld, was opgenomen in het ziekenhuis en mocht weer naar huis 

terugkeren om verder te herstellen. 
• Zr. Bennie Westra - Boonstra, Badhúswei 32, 9104 DZ Damwâld, wordt verzorgd in Berchhiem, afdeling 

Oleander, kamer 104, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum. 
• Br. F. Vellema, Master de Grootstrjitte 7, 9104 HP Damwâld, is verhuisd naar de Waadwente, Schokker 

13, 9101 DA  Dokkum. 
• Br. Marten Rispens, Master de Grootstrjitte 19, 9104 HP Damwâld, verblijft in het MCL, afd. J, kamer 11. 

Hij heeft deze week een zware hartoperatie ondergaan. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. 
 

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



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: 
• Dhr. B. Dreijer, Foarwei 61, 9104 BT Damwâld. 
• Fam. Luinenburg, Brugchelencamp 1 - 308, 9271 EP De Westereen.  
• Zr. Janke Kooistra - Feddema, Haadwei 59, 9104 BC Damwâld. Zij heeft veel pijn door slijtage in de rug 

en wordt daardoor steeds meer beperkt in haar bewegingsvrijheid. 
 

      Mededelingen & agenda 
 

Belijdenis 
Op 15 mei hopen 5 leden uit onze gemeenten belijdenis van hun geloof af te leggen. Het zijn:  
Klaas Bruinsma, René Kingma, Marijke Mesic-Kempenaar, Gerwin Peterson en Tjeerd Visser. De afgelopen 
maanden hebben ze de belijdeniscatechisatie gevolgd samen met Wietse en Janita Kommerie uit 
Wâlterswâld die in hun eigen gemeente belijdenis zullen afleggen op 8 mei. 
 

Het zal een feestelijke dienst worden, we zijn erg blij dat zij belijdenis van hun geloof willen afleggen. 
 
Gemeenteavond Hervormde gemeente 
Op woensdag 18 mei zal er een hervormde gemeenteavond zijn om 19.30 uur in it Skûlplak. 
Reserveert u deze datum in uw agenda? 
 
Uitnodiging Classis 
Op zaterdag 21 mei organiseert de Classis Friesland een bijeenkomst voor alle gemeenteleden. Deze 
bijeenkomst is bedoeld om in gesprek te gaan over alternatieve manieren waarop een kerkenraad kan gaan 
functioneren. U kunt zich ook (tot uiterlijk 8 mei) bij Geralda Teertstra opgeven, zodat Geralda het doorgeeft 
aan de classis. Mogelijk kunnen we dan ook het vervoer wat coördineren. Uitgebreide informatie komt in de 
Paadwizer, maar dan kunt u de datum alvast noteren. Van harte aanbevolen!!! 
 
Oud papier Gereformeerde gemeente 
Zaterdag 30 april wordt het oud papier weer wordt opgehaald. Zet u het weer 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 

 


