
 
 

DIENSTEN: 8 MEI 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Robert Colijn 
Organist: Joop de Jong 
Kinderoppas: Nienke Gros & Afien Gros 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v.: 
Collecte kerk in Actie - Noodhulp: Nigeria  

 

14.00 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Jelte Cuperus 
 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v.: 
Collecte kerk in Actie - Noodhulp: Nigeria  

 
 
 

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. 
 
GEBOREN 
Vrijdag 29 april zijn Pier en Tineke Reitsma-Postma, Hegewâl 7, 9109 NV De Falom, verblijd met de geboorte 
van een zoon. Ze noemen hem Jan-Theunis.  
 

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding 
 
 
• Zr. Bennie Westra-Boonstra, Badhúswei 32, 9104 DZ Damwâld, wordt verzorgd in Berchhiem, afdeling 

Oleander, kamer 104, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum. 
• Br. Fedde 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, is na een hartoperatie weer 

thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij moet nu verder aansterken. 
 

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: 
• Fam. Venema - Talma, Mr. P.T. van der Herbergloane 23, 9104 EK Damwâld 
• Fam. Dijkstra - Laverman, De Kapelle 22, 9105 KV Rinsumageast  
• Br. Marten Rispens, Master de Grootstrjitte 19, 9104 HP Damwâld 

 



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

      Mededelingen & agenda 
 

Belijdenis 
Op zondag 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.  
 

Het zal een feestelijke dienst worden, we zijn erg blij dat zij belijdenis van hun geloof willen afleggen. 
 
Bericht vanuit de beroepingscommissie van de Gereformeerde gemeente 
We zijn weer begonnen met een wijziging in de samenstelling bij Broeksterwâld. Dank voor het doorgeven 
van predikanten uit de gemeente. Samen met de input van de landelijke PKN is er weer een interessante 
lijst. We zijn er weer mee bezig en we houden jullie op de hoogte. De informatie over de vacature staat weer 
op de website. 
 
Protestantse Kerk Classis Fryslân 
In de bijlage naast deze Tsjerkelûd treft u een uitnodiging aan voor een mini symposium op zaterdag 21 mei. 
Het betreft de toekomst van de Friese kerken die de organisatiestructuur zullen gaan vernieuwen. Bijzonder 
aanbevolen! U kunt zich opgeven voor zondag 8 mei via: classisfryslan@gmail.com of via de scriba Geralda 
Teertstra: hervormdambv@hotmail.com. 
 
Oud papier Hervormde gemeente 
In de komende week wordt het oud papier weer bij u opgehaald! Zet u het weer op tijd langs de weg? 
 
• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. Gastvrouw is mevr. G. Heeringa 
• 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 

 


