
 
 

DIENSTEN: 25 SEPTEMBER 
 

9.30 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. R. Tuitman - Burgum 
Organist: Joop de Jong 
Kinderoppas in It Skûlplak:  
Femke Kooistra & Welmoed Raap 
Collecte: Kerk in Actie 2022 – Zending Colombia 

 

14.00 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Jelte Cuperus 
Collecte: Kerk in Actie 2022 – Zending Colombia 

 
Doopdienst 
Op 2 oktober willen Nico en Annelien van der Mark, Wyger Martensstrjitte 52, 9104 JN Damwâld, hun 
zoontje Jorrit graag laten dopen. Jorrit is op 20 mei geboren. We hopen op een mooie dienst. Na afloop 
is er koffiedrinken 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 - 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 21 september overleed br. Sjouke Kazimier, Haadwei 67, 9104 BC Damwâld. Hij trouwde met zijn vrouw 
op 28 juni 1962 en ze kregen hun kinderen: Marjan, Gert-Jan en Annet en 7 kleinkinderen. De dankdienst 
voor zijn leven zal plaatsvinden op dinsdag 27 september om 13.30 uur in de Bonifatiuskerk. Vanaf 13.00 uur 
is er gelegenheid om de familie te condoleren. We wensen hun van harte Gods zegen en troost toe nu hij is 
heengegaan. 
 
 

• Br. Tabe Boskma, Johannes Douweswei 12, 9104 GE Damwâld, is weer thuisgekomen uit het Zorgpension 
van De Sionsberg. 
 

• Zr. Pietje Sijtsma-Weidenaar, Nij Tjaerda 31, 9104 KA Damwâld, is met de fiets gevallen en heeft haar 
heup gebroken. Zij heeft een nieuwe heup gekregen en revalideert in het Zorgpension in Dokkum. Haar 
adres daar is: kamer 5, Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum  

 

• Afgelopen week heeft br. Sape Blom, Eintemastrjitte 18, 9104 EW Damwâld, slechte berichten 
ontvangen. Er is longkanker met uitzaaiingen geconstateerd waarbij er helaas geen behandeling meer 
mogelijk is. 

 
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. van Meekeren-Monsma, Tjeerd Nautastrjitte 2, 9108 NJ Broeksterwâld 
• Zr. Gé Fokkinga-Hempel, Nijewei 39, 9104 DL Damwâld 
• Br. Tabe Boskma, Johannes Douwesweg 12, 9104 GE Damwâld 
 

      Mededelingen & agenda 
 

Zang- en gebedsuur 
Op maandagavond 26 september en op 3 oktober is er 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. 
 
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. 
 
Bloemengroet 
Elke week wordt er namens de gemeente een bloemengroet gebracht. De bloemen werden voorheen na 
de kerkdienst door één van onze vrijwilligers bezorgd. De bloemen worden in het vervolg rechtstreeks door 
de bezorgers bij Jilderda opgehaald en op een moment dat het hen past, rondom de zondag, bezorgd. U 
ziet daarom nu een plant op een pendule voor in de kerk staan in plaats van het gebruikelijke bos bloemen. 
 
Oud papier Gereformeerde Gemeente 
Zaterdag 24 september wordt het oud papier weer opgehaald. Zet u het weer bij de weg? 
 
• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. 
• Inloop It Trefpunt - Elke donderdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. 
 

       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 

 


