
 
DIENSTEN: 4 SEPTEMBER 2022 
 

9.30 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Jelte Cuperus 
Kinderoppas in It Skûlplak: Janet Larooi & Gellie Larooi 
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal 

 

16.00 uur in Nij Tjaerda 
Voorganger: Ds. H. Engelsma, Wijnjewoude 
Organist:  
 
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal 

 
Na de zomer beginnen we het nieuwe seizoen met een startdienst op zondag 11 september 2022. De dienst 
begint om 11.00 uur. Deze dienst vindt plaats in de feesttent op het grote parkeerterrein bij de sporthal. 
De voorganger is Ds. G.J. Otter en Sign zorgt voor de muzikale begeleiding. Het thema voor deze dienst 
is: Aan tafel! Na afloop van de dienst is er een culinaire traktatie voor jong en oud. Laat u verrassen! 
Omdat deze dienst erg dicht ligt op de middagdienst van 14.00 uur, hebben we besloten om deze 
middagdienst te laten vervallen. 
 

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  
 

Beide kerkenraden wensen u goede diensten! 
 

       Meeleven met elkaar 
 

WIJ GEDENKEN - Op zondag 21 augustus is op de leeftijd van 86 jaar overleden Willemtje (Willy) Lemstra-
Seinen. Zij woonde in Talma Hûs, Juliusstrjitte 44, Feanwâlden. Voorheen woonde zij in Nij Tjaarda. De 
dankdienst voor haar leven was zaterdag 27 augustus in de Bonifatiuskerk. Aansluitend heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op de algemene begraafplaats in Damwâld. Wij wensen de familie Gods troost en sterkte 
bij de verwerking van dit verlies. 
 

GEBOREN - In het gezin van Sjouke en Ieteke de Haan, Schwarzenbergstrjitte 8, is op zondag 21 augustus 
een dochter geboren: Eline Anna. Zij is het zusje van Jesse en Fenna. Onze hartelijke gelukwensen. Dat Eline 
Anna mag opgroeien, beschermd onder de vleugels van onze Heer. 
 

HUWELIJK - Mathijs Rozendal en Aukje Hendrika van der Galiën, Haadwei 32, zullen D.V. 9 september 
aanstaande in het huwelijk treden. Robert Colijn zal in de dienst voorgaan en deze zal zijn om 15.00 uur in 
de Witte Kerk van Hemrik. Wij wensen het bruidspaar een fijne dag en een gezegend huwelijk. 
 

HUWELIJK - D.V. 16 september aanstaande gaan Keimpe Reitsma en Aafke Wiegersma, Hoeksterloane 21, 
trouwen. De kerkelijke bevestiging vindt ‘s middags om 16:30 uur plaats. Ds. S. Boukes gaat voor in deze 
dienst. We wensen Keimpe en Afke en hun dochter Marije Maria een heel mooie dag en een gezegend 
huwelijk toe. 
 

• Zr. Gé Fokkinga-Hempel, Nijewei 39, heeft na een val de heup gebroken. Zij is in het MCL geopereerd 
en ze mag zes weken niet lopen. Zij verblijft nu in De Waadwente, afdeling Botter, kamer 14, 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 erg veel last van zenuwpijnen vanuit de rug en kan op dit moment 
hierdoor niet meer thuis zijn. 

 

• Br. Tabe Boskma, Johannes Douweswei 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: 
• Fam. Wolters, Haadwei 18, 9109 NS De Falom 
 
Afgelopen week zijn er ook bloemen bezorgd bij: 
• Dhr. A.C. Wit, Master de Grootstrjitte 22, 9104 HN Damwâld 
• Mevr. A. Luinenburg, Haadwei 26, 9104 BG Damwâld 

 

      Mededelingen & agenda 
 

Blits! 
In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om Blits! te starten de zondag na de startdienst. Op zondag 
18 september zal dan de eerste Blits! zijn. 
 

Zang- en gebedsuur 
Maandagavond 5 en 12 september 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. 
 

Oud papier Hervormde gemeente 
In de komende week wordt het oud papier weer bij u opgehaald! Zet u het weer op tijd langs de weg? 
 

Koster De Ontmoeting 
Koster Peter Schreiber heeft vakantie van 26 augustus tot en met 16 september. Voor vergaderingen e.d. 
kunt u terecht bij Roel van der Veen tel. 0511-424 036 of Elisabeth Verbeek tel. 0511-423 011. 
 

Oproep: We zoeken een bezorger voor Tsjerkelûd!  
Voor een adres in Broeksterwâld, Ds. Germswei en Mr. P.T. van der Herbergloane zijn wij per eind september 
op zoek naar een nieuwe bezorger(ster) van Tsjerkelûd! Wie komt het team versterken? Neem contact op 
met Geralda Teertstra: 0511-424 766 (tijdens avondeten) 
Mocht er niemand op deze - tweede - oproep reageren, dan zullen enkele van onze oudere, niet meer 
mobiele gemeenteleden van het Tsjerkelûd verstoken blijven. Dat kunnen we hun toch niet aandoen, zover 
laat u het toch niet komen? 
 

• Inloop It Trefpunt - Volgende week donderdag 8 september is er geen inloop in de kerkzaal, maar 
verplaatst het zich voor één keer naar de feesttent op het parkeerterrein. We sluiten aan bij het 
programma van Griet Wiersma. Voor leden van it Trefpunt is de deelname gratis. 

 

       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 


