
 
 

DIENSTEN: 31 JULI 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Ds. G. Wessels - Stiens 
Organist: Piet de Jong 
Collecte: Stichting Ontmoeting 

 

19.30 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. A. Elverdink - Reitsum en Raard-Foudgum 
Organist: Tim van der Weide 
Collecte: Stichting Ontmoeting 

 
Deze zondag zou Ds. S. Boukes voorgaan in de ochtenddienst van 09.30 uur, maar vanwege een 
misverstand qua agenda gaat dit niet door. Ds. G. Wessels uit Stiens hoopt nu voor te gaan in deze dienst. 
 
In juli en augustus zijn er geen middagdiensten, maar wel zomeravonddiensten. Deze zondag om 19.30 uur 
is iedereen van harte welkom in de Bonifatiuskerk. Voorganger is Ds. A. Elverdink. 
 
In de laatste Paadwizer staat vermeld dat de morgendiensten vanaf september gehouden zullen worden 
in De Ikker. In de vergadering van de gezamenlijke kerkenraden is omwille van enkele praktische 
overwegingen besloten om de ochtenddiensten niet in De Ikker te laten plaatsvinden, maar in de 
Bonifatiuskerk. Vooral voor de kerkgangers oostelijk van de Haadwei scheelt dit aanzienlijk in de af te 
leggen afstand. 
 
 
 

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. 
 
• Zr. Jelly van Hielkema, Haadwei 73, 9104 BC Damwâld, is opgenomen bij Noorderbreedte revalidatie, 

Borniastraat 40, in Leeuwarden. Dit in verband met haar ziekte van Parkinson.  
 

• Zr. Gé (Geertruida) Fokkinga - Hempel, Nijewei 39, 9104 DL Damwâld, heeft na een val de heup 
gebroken. Zij is in het MCL geopereerd en ze mag zes weken niet lopen. Inmiddels is zij verhuisd naar 
De Waadwente, waar zij verder zal revalideren. 

 
 

We wensen alle zieken en hen die thuis verpleegd worden Gods zegen en kracht 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: 
• Zr. D. Sikma - Dijkstra, Foarwei 49, 9104 BT Damwâld 
• Zr. Jelly van Hielkema, Haadwei 73, 9104 BC Damwâld 

 
 

      Mededelingen & agenda 
 

Oproep BLITS! 
De opvolger van KingKids en de BerneTsjerke - BLITS! - is dringend op zoek naar 2 nieuwe leden voor de 
leiding voor groep 6, 7 & 8. Lijkt het je leuk om 1x in de 4 weken op zondagochtend kindernevendienst te 
geven aan onze jeugd? Meld je dan snel aan via blitsdamwald@gmail.com of 06-1550 3257. Hier kun je ook 
terecht voor meer informatie of eventuele vragen. 
 
• Koffiesoos - De koffiesoos is met vakantie tot eind augustus. 
• Inloop It Trefpunt - Elke donderdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. Aanstaande donderdag 

4 augustus is er bij het Trefpunt een bingo. U bent allemaal uitgenodigd voor deze zomerbingo. 
• 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 

 


