
 
 

DIENSTEN: 15 MEI 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Foeke Wiegersma 

 

Kinderoppas: Ilse Cuperus & Nora Visser 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v.: 
Collecte kerk in Actie – Diaconaat Nederland 

 
 

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. A. de Haan - van der Wal, T.E. Teunissenwei 12, 9104 ER Damwâld, is opgenomen in het MCL te 

Leeuwarden met longproblemen. 
 
• Zr. B. van Meekeren - Bloem, Nij Tjaerda 2, 9104 KA Damwâld, verblijft nog in de Van Andel 

ouderenpsychiatrie, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten. 
 
• 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, verblijft in De Waadwente, Schokker 13, 

9101 DA  Dokkum. 
 
• Zr. A. Duyster - Halbesma, Master Klokwei 61, 9104 JD Damwâld, is afgelopen woensdag geopereerd, 

de pacemaker is geplaatst. Donderdag is zij weer uit het ziekenhuis thuisgekomen. 
 
• Zr. Elske Haagsma - Tolsma, Mr. P.T. van der Herbergloane 5, 9104 EH Damwâld, is haar laatste levensfase 

ingegaan en krijgt nu palliatieve zorg. 
 
 

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: 
• Dhr. A. de Jong, Stasjonswei 12, kamer 101, 9123 JZ Metslawier 
• Fam. Roorda - Wilstra, Bûterblom 20, 9104 JE Damwâld 

 



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

 

      Mededelingen & agenda 
 

Gemeenteavond Hervormde Gemeente 
Op woensdag 18 mei is er een gemeenteavond in It Skûlplak, vanaf 19.30 uur. Graag informeren we de 
gemeente met wat er loopt in de gemeente, met name wat het gezamenlijke proces met de Gereformeerde 
Kerk betreft. U bent allen van harte welkom! 
 
Zang- en gebedsuur 
Op maandagavond 16 en 23 mei is er weer een moment van gebed en samen zingen in de Bonifatiuskerk. 
Het begint om 19:00 uur en duurt tot 19:45 uur. Iedereen is van harte welkom. 
 
Libben groep 
Na corona of andere gebeurtenissen die je leven raken, is het soms moeilijk om de draad weer op te pakken. 
Het leven is niet meer zo makkelijk als eerder, al hobbelt het wel door. We willen een gespreksgroep 
opstarten om met elkaar over die gevoelens te praten. Thema’s zijn bijvoorbeeld: je eenzaam voelen, angst, 
verlies, onzekerheid. In de Libben gespreksgroep is het de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan 
daarover. Op dinsdagavond 17 mei is er een oriëntatie avond voor deze groep om 19:30 uur in De 
Ontmoeting. Graag van tevoren opgeven bij mij, Ds. Otter, email: g.j.otter@planet.nl of telefoon: 0511-421 
247 of mobiel: 06-8115 2429 maar je mag ook zo komen. 
 
• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. Gastvrouw is mevr. T. Koonstra 
• 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 de 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 

 


