
 
 

DIENST: 7 AUGUSTUS 2022 
 
9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: ds. G.J. Otter 
Organist: Tim van der Weide 
Blits! en kinderoppas: niet tijdens de 
Schoolvakantie t.e.m. 28 augustus 
Collecte: Stichting de Ondergrondse Kerk 

 

 
 

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. Komend weekend mag 
Jelly van Hielkema een nachtje thuis verblijven en als alles goed gaat komt ze komende woensdag    
definitief thuis. 
 

• 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. 

 

• Zr. Binnie Westra-Boonstra, Badhúswei 32, is opgenomen in het Zorgpension, Birdaarderstraatweg 70, 
kamer 1, 9101 DC Dokkum. Zij heeft veel last van zenuwpijnen vanuit de rug en kan op dit moment 
hierdoor niet thuis zijn. 

 

• Br. Sjouke Kazimier, Haadwei 67, is ernstig ziek en wordt thuis verzorgd. 
 

• Mevr. Ritsma, Wopkemawei 24, 9104 EB, zal vermoedelijk volgende week een operatie ondergaan. 
 

• Deze week heeft Tamme van der Bij, Camstrastrjitte 20 een ongeluk gehad, hij is aangereden door een 
auto. Hij is in het UMCG, afdeling J2 opgenomen met kapotte ribben en problemen aan de rug. Hij is 
afgelopen vrijdag geopereerd aan de rug. Hij vindt het mooi om kaarten te krijgen. 

 

• Br. Tabe Boskma, Johannes Douwesweg 12, is 5 augustus opgenomen in het zorgpension van de 
Sionsberg, Kamer 11 voor observatie, onderzoek en 24 uurs zorg ten eerste voor 3 weken. 
 
 

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: 
• Mevr. A. de Vries - Dam, Eintemastrjitte 14, 9104 EW Damwâld 
 
     Mededelingen & agenda 
 

Verbouwing in de Ontmoeting 
Zoals vermeld is in de Paadwizer zijn in verband met de verbouwing tot begin oktober de morgendiensten, 
te beginnen met 21 augustus, in de Bonifatiuskerk. Vooral voor de kerkgangers oostelijk van de Haadwei is 
dit een kortere afstand dan die naar de Ikker.  
In augustus zijn de middagdiensten verschoven naar ‘s avonds 19.30 uur. 

 
Audiosignaal en Livestream vanuit de Bonifatiuskerk 
Zoals u wel vernomen zult hebben, zijn de livestream uitzendingen van de laatste diensten uit de 
Bonifatiuskerk niet vlekkeloos verlopen. Onze excuses hiervoor. 
We zijn druk bezig geweest om één en ander te herstellen. Het audiosignaal is een tijdlang niet te ontvangen 
geweest, maar dit werkt weer. Ook het feit dat men de dominee kon horen bij het zingen is – zoals het nu 
lijkt – verholpen. 
De livestream uitzending van afgelopen zondagavond ging ook helemaal verkeerd: beeld op de kop en 
geen geluid. Deze storing lijkt nu ook opgelost en de eerstvolgende zondagavond 14 augustus hopen we 
dat alles naar behoren werkt. 
 
• De koffiesoos begint weer eind augustus. 
• Inloop It Trefpunt: Elke donderdagmorgen in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur; ook in de vakantietijd! 
 

       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 

 
 


