
 
 

DIENSTEN: 19 JUNI 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Robert Colijn 
Organiste: Nienke van der Heide-Visser 
Kinderoppas: Alie & Jellie Falkena 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code  
 

 

14.00 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Dhr. J.Y. van der Wal 
Organist: 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code  
 

Deze zondag neemt Bernestjerke/KingKids afscheid van een hele groep kinderen uit groep 8. Het wordt 
een mooie dienst waarin de kinderen ook iets zullen doen. Maar wat is nog een geheim ………. Dus kom 
allemaal!!! 
 
Collecte Kerk in Actie - Noodhulp Afghanistan 
Afghanistan staat aan de rand van een humanitaire ramp. Hongersnood dreigt voor ruim acht miljoen 
Afghanen. Kerk in Actie biedt, samen met lokale partners, noodhulp aan kwetsbare gezinnen. Door de 
ergste droogte sinds 27 jaar, de coronapandemie, de jarenlange oorlog en machtsovername door de 
Taliban is de economie ingestort en zijn de voedselprijzen torenhoog gestegen. Hongersnood dreigt 
voor ruim acht miljoen Afghanen. Meer dan drie miljoen mensen zijn ontheemd en op zoek naar 
veiligheid. Ze wonen in tenten en de armoede onder hen is groot: kinderen bedelen op straat en vrouwen 
verkopen hun kleren om dekens te kunnen kopen om ’s nachts de kinderen een beetje warmte te bieden. 
 
 

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: 
Vorige week heeft zr. Ria Bijwaard, Rommert de Breestrjitte 9 te Damwâld een hersenbloeding gehad. We 
wisten dat het ernstig was en afgelopen woensdag 15 juni is zij overleden in het hospice te Dokkum. Nadere 
gegevens zijn nu nog niet bekend. 
 

• Mevr. S. de Jong - Wiersma, Nij Tjaerda 159 9104 KB Damwâld, was opgenomen in het ziekenhuis 
en zal binnenkort aan haar pacemaker geholpen worden. 

• Br. Fedde Vellema, Master de Grootstrjitte 7, 9104 HP Damwâld, verblijft in De Waadwente, Schokker 
13, 9101 DA  Dokkum. 
 

 
 



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

      Bloemengroet 

 
De bloemen gaan deze zondag als een bemoediging en groet namens de gemeente naar: 
 

• Zr. Maaike van der Bijl - van der Bij, Bûterblom 7A, 9104 JH Damwâld 
• Fam. De Bruin - Posthuma, Willemstrjitte 68, 9104 EN  Damwâld 
• Zr. Bennie Westra - Boonstra, Badhúswei 32, 9104 DZ  Damwâld 
 

      Mededelingen & agenda 
 

Heilig Avondmaal: Op zondag 26 juni hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Het zal zittend in de banken 
genomen worden. In Nij Tjaerda zal om 16:00 uur ook gelegenheid zijn om het Avondmaal te vieren. 

 
Oud papier - Gereformeerde kerk 
Zet u het oud papier zaterdag 25 juni weer langs de weg? Dan halen wij het op!  
Daarna begint de vakantieperiode en is de volgende inzameling op zaterdag 27 augustus. 
 

• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. Gastvrouw is mevr. L. Bax 
• Inloop It Trefpunt - Elke donderdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. 
• Bijbeluurtje Nij Tjaerda - Elke tweede dinsdagochtend van de maand vanaf 10.00 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 

 


