
 
 

DIENSTEN: ZONDAG 3 JULI 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Ds. S. Boukes - Balk 
Organist: Joop de Jong 
Kinderoppas: Alie Kooistra & Trienke Boersma 
Collecte: Werelddiaconaat (India)  
Bijzonderheden: Koffiedrinken na de dienst 

 

19.30 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: L.J. Blees - Dorkwerd 
Organist:  
 
Collecte: Werelddiaconaat (India)  

Deze morgen staat na de dienst koffie, thee en fris klaar. Een prima manier om elkaar te ontmoeten! 
 
 

In juli en augustus zijn er geen middagdiensten, maar wel zomeravonddiensten! 
Vanavond om 19.30 uur is iedereen van harte welkom in de Bonifatiuskerk. 

 
 
 

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, pastoraal 
coördinator, ds. G.J. Otter of de scriba’s. 
 
• Br. Fedde Vellema, Master de Grootstrjitte 7, 9104 HP Damwâld, is definitief verhuisd naar De 

Waadwente, Pluut 4, 9101 DA  Dokkum.  
 
• Zr. Alie van der Bijl - Hamersma, Bakkersweg 46, 9104 DC Damwâld, verblijft in het MCL te Leeuwarden. 

Zij ligt op de IC, afdeling U, Kamer 4. 
 

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. K.P. Elzinga, Lytse Loane 49, 9104 CE Damwâld 
• Mevr. E. van der Wal-Visser, Ds. Germswei 87, 9104 DN Damwâld 

 
 
 
 



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

      Mededelingen & agenda 
 

Livestream Bonifatiuskerk 
De livestream vanuit de Bonifatiuskerk functioneerde tot op heden niet naar behoren. Er is hard gewerkt om 
deze verbinding wel te laten werken. Er is deze week uitgebreid getest. Beeld en geluid waren uitstekend 
en de diensten zijn nu goed te volgen. Vanavond om 19.30 is de primeur! Uireraard is het fijn dat er een 
livestream-mogelijkheid is voor diegenen die niet naar de kerk kunnen komen. Maar pak de mogelijkheid 
om te mogen/kunnen komen! 
 
Zang- en gebedsuur 
Maandagavond 4 juli 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. 
 
• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. Gastvrouw is mevr. M. Dantuma. 
• 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 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 

 


