
 
 

DIENST: 21 AUGUTUS 2022 
 

9.30 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: dhr. J.Y. van der Wal 
Organist: Margrietha Zagema 
Blits! Start op 18 september 
Kinderoppas: niet tijdens de schoolvakantie t.e.m. 28 augustus 
Collecte: uitgang of thuis met QR-code t.b.v.: Stichting Epafras 
 

Bijzonderheden: wegens verbouwingswerkzaamheden geen dienst in de Ontmoeting 

 

 

De kerkdiensten zijn thuis te volgen 
Voor geluid alleen via Kabel Noord De Ikker:  kanaal (1)954 
                                                         Bonifatiuskerk: kanaal (1)955 
                                                         De Ontmoeting: kanaal (1)956 
Voor beeld en geluid via livestream: www.pkndamwald.nl/live 
 

Beide kerkenraden wensen u goede diensten. 
 

       Meeleven met elkaar 
 

Onderlinge verbondenheid vraagt om met elkaar mee te leven en mee te bidden bij zowel vreugdevolle 
zaken als in tijden van zorg en verdriet. Geef ziekenhuisopnamen en andere omstandigheden waarin 
pastorale aandacht gewenst is dus door aan uw wijkouderling, aan ds. Otter of aan de scriba’s. 
 

• Rienk Eisma, Haadwei 30, 9104 BG, is afgelopen week geopereerd in het AMC. De operatie is goed 
geslaagd, maar hij heeft nog veel pijn. 

 

• Dhr. Dijkstra, Kapelle 22, is verleden week met ernstige benauwdheid opgenomen geweest in het 
MCL, maar inmiddels thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

 

• Mevr. Ritsma, Wopkemawei 24, is na de operatie in het MCL naar de Waadwente gegaan voor 
revalidatie: afdeling Botter, kamer 18 

 

• Mevr. H. Visser-Boskma is dit weekend, na verzorging elders weer teruggekomen in Nij Tjaerda 129 
 

• Zr. Gé (Geertruida) Fokkinga-Hempel, Nijewei 39, is na een heupoperatie nu in de Waadwente voor 
revalidatie. 

 

• Zr. Binnie Westra-Boonstra, Badhúswei 32, is in het Zorgpension, Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC 
Dokkum. Kamer 1. Door pijn in de rug kan ze op dit moment niet thuis zijn. 
 

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

• Br. Tamme van der Bij, Camstrastrjitte 20, is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Het 
gaat redelijk goed met hem. Hij moet nu aansterken voor de volgende operatie. 

 

• Br. Tabe Boskma, Johannes Douweswei 12, is in het Zorgpension, Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC 
Dokkum, kamer 11. Hij is daar voor observatie en 24-uurszorg, voorlopig gedurende 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 met een groet namens de gemeente naar: 
• Mevr. Ritsma in de Waadwente 
• Br. Tamme van der Bij 
• Zr. Gé (Geertruida) Fokkinga-Hempel in de Waadwente 

 

     Mededelingen & agenda 
 

• Komende morgendiensten: Vanaf heden zijn de morgendiensten tijdens de renovatie van de 
Ontmoeting verplaatst naar de Bonifatiuskerk. We raden u aan om bij warm weer vooral luchtige kleding 
te dragen en evt. een flesje water mee te nemen. We hopen, dat ieder de diensten goed kan volgen!  
Er is daar een livestream, maar geen beamer. Voor de gemeentezang zijn er een aantal mogelijkheden: 
    a) U neemt het nieuwe liedboek, evangelisch liedboek en evt. uw bijbel mee. 
    b) De liturgie is te downloaden van de website op uw telefoon of thuis te printen. 
    c) Wie Tsjerkelûd thuis ontvangt, krijgt daarbij een geprint exemplaar van de liturgie. 
 

• Avonddiensten: De tweede dienst begint in augustus niet 14.00 maar 19.30 uur 
 

• Oud papier: Zaterdag 27 augustus wordt het oud papier opgehaald door de jongeren van de Geref. 
Kerk 

 

• 28 augustus is er na de morgendienst koffiedrinken in It Skûlplak 
 

• Blits!: In tegenstelling tot eerdere berichten start Blits! zondag na de startdienst.  
Dat is op 18 september. 

 

• Koffiesoos: Deze begint weer begin september 
 

• Inloop It Trefpunt: Elke donderdagmorgen in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur 
 

• Oproep: We zoeken een bezorger voor Tsjerkelûd!  
Graag opgave bij scriba Geralda Teertstra: tel: 0511-424766 

 

       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 

 


