
 
 

DIENSTEN: 11 SEPTEMBER 
 

11.00 uur in de feesttent bij de sporthal 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Muzikale begeleiding: Gospelband Sign 
Er is géén kinderoppas tijdens deze dienst 
Collecte: Jong Protestant 2022 

 

De middagdienst komt te vervallen 

 
Na de zomer beginnen we het nieuwe seizoen met een startdienst. De dienst begint om 11.00 uur. Deze 
dienst vindt plaats in de feesttent op het grote parkeerterrein bij de sporthal. 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! 
 
 

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. 
 
WIJ GEDENKEN 
Op woensdag 7 september is overleden Aan Algra, Yndyksloane 1, 9104 AK Damwâld, in de leeftijd van 62 
jaar. De dankdienst zal D.V. plaatsvinden op maandagmiddag 12 september om 14:00 uur in de 
Bonifatiuskerk. We wensen mevr. Algra en hun zoon heel veel sterkte en de zegen van God in deze moeilijke 
tijd. 
 
HUWELIJK 
D.V. 16 september 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. Date Zuidema, Nij Tjaerda 125, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
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• 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. 
 
• Zr. Pietje Sijtsma-Weidenaar, Nij Tjaerda 31, is met de fiets gevallen en heeft haar heup gebroken. Zij is 

in Nij Smellinghe te Drachten en heeft inmiddels een nieuwe heup te gekregen. 
 

 

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: 
• Br. Date Zuidema, Nij Tjaerda 125 
 

      Mededelingen & agenda 
 

Blits! 
In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om Blits! te starten op de zondag na de startdienst. Op 
zondag 18 september zal dan de eerste Blits! zijn. 
 
Zang- en gebedsuur 
Maandagavond 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. 
 
Mannenvereniging 
De mannenvereniging begint weer met de bijeenkomsten. De eerste keer zal zijn op donderdag 15 
september om 15.00 uur in een lokaal van De Ontmoeting. Belangstellenden zijn van harte welkom. Voor 
meer informatie: zie de Paadwizer. 
 
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. 
 

       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 

 


