
 
 

DIENSTEN: 18 SEPTEMBER 2022 
 

9.30 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Nienke van der Heide - Visser 
Kinderoppas in It Skûlplak: Anke Hoekstra & Anita van der Kooi 
Collecte: Collecte Kerk in Actie 2022 - Zending (Syrië) 

 

 
 
Afscheid en bevestiging Gereformeerde 
ambtsdragers. 
Na de dienst is er koffie in It Skûlplak. 

 
 

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 7 september overleed Aan Algra, Yndyksloane 1, 9104 AK Damwâld, in de leeftijd van 62 jaar. Na een 
betrekkelijk korte tijd van ziekte is hij heengegaan. De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 12 
september jl. We wensen zijn vrouw en hun zoon van harte Gods zegen en troost toe in het gemis van hem. 
 
• Zr. Gé Fokkinga - Hempel, Nijewei 39, komt na zo’n zes weken revalidatie in de Waadwente vrijdag weer 

thuis. 
 

• Zr. Binnie Westra - Boonstra van de Badhúswei 32 is al een poos weer thuis. Ze krijgt nog wel 
zorgondersteuning, maar is gelukkig pijnvrij. 

 

• 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. 

 
• Zr. Pietje Sijtsma - Weidenaar, Nij Tjaerda 31, is met de fiets gevallen en heeft haar heup gebroken. Zij is 

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

• Zr. Marieke Stellema - Kloosterman, Hynsteblom 11, heeft onplezierige berichten gekregen. Zij moet 
voor chemo’s, daarna een operatie en bestralingen. Er zijn gelukkig geen uitzaaiingen en zij heeft goede 
vooruitzichten op herstel. 

 

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: 
• Zr. Binnie Westra-Boonstra, Badhúswei 32 
 

       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 
 



Website van onze kerk: www.pkndamwald.nl - e-mail: redactie@pkndamwald.nl 
 

      Afscheid en bevestiging Gereformeerde ambtsdragers 
 

Deze zondag 18 september nemen een aantal Gereformeerde ambtsdragers afscheid en - gelukkig - mogen 
we ook één bevestigen. We missen in ieder geval nog een voorzitter van de kerkenraad. Wie helpt ons uit 
de brand? 
  
Aftredende ambtsdragers: 
Br. Jacob van Hielkema (voorzitter diaconie)  Zr. Aukje Brandsma (pastoraal ouderling) 
Br. Klaas Tigchelaar (diaken)     Br. Harry Kingma (pastoraal ouderling) 
Br. Theo Poortinga (voorzitter kerkrentmeesters)  Zr. Margriet Slagman (groepsouderling) 
Zr. Janet Alkema (voorzitter kerkenraad)   Zr. Klazina Raap (groepsouderling) 
Zr. Akke Lindeboom (pastoraal ouderling) 
 
Te bevestigen ambtsdrager: 
Zr. Ina van der Velde (pastoraal ouderling) 
  
Verlengen, zijn dus al bevestigd, wel goed om even te noemen: 
Br. Pieter Lindeboom (blijft als pastoraal ouderling) 
Zr. Sonja Hoekstra (blijft als diaken) 
  
Br. Meinte Brandsma wordt interim-voorzitter van de kerkrentmeesters 
Br. Romke Rozendal wordt voorzitter van de diaconie 
 
Na de dienst is het feliciteer/bedankmoment in It Skûlplak, in de Bonifatiuskerk is daarvoor te weinig ruimte. 
U wordt hiervoor uitgenodigd en er is koffie & thee. 
 

      Mededelingen & agenda 
 

Oud papier Gereformeerde Gemeente 
Zaterdag 24 september wordt het oud papier weer opgehaald. Zet u het weer bij de weg? 
 
10erkerk 
Op zondag 2 oktober gaan we weer van start met 10erkerk. We starten in ons lokaal boven in De Ontmoeting, 
ondanks de verbouwing kunnen we daar gewoon terecht.  
 

Jullie zijn welkom vanaf 9.15 uur, het ontbijt staat dan weer voor jullie klaar. En je hoeft niet alleen te komen, 
je vrienden en vriendinnen zijn ook welkom natuurlijk. We gaan er samen weer een fijn jaar van maken!  
 

Groetjes van Kas, Sytske en Tjeerd. 
 
• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. 
• Inloop It Trefpunt - Elke donderdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. 
 

       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 

 


