
 
 

DIENSTEN: 2 oktober 2022 
 

9.30 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Nienke van der Heide-Visser 
Kinderoppas: Jannie de Boer & Alie Kooistra 
Collecte: Kerk in Actie 2022 - Kerk en Israël 
 
Israël zondag en dopen 
Op deze zondag wordt Jorrit gedoopt. Hij is de zoon van Nico en Annelien van der Mark 
(Wyger Martensstrjitte 52, 9104 JN). We hopen op een mooie dienst. Na afloop is er 
koffiedrinken in het Skûlplak. 
In deze dienst besteden we ook aandacht aan onze verbondenheid met het volk Israël. Een 
brochure over het land en het volk ligt bij de uitgang en in de preek staan we er ook bij stil.  

 

 

 
 

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, Ds. 
G.J. Otter of de scriba’s. 
 

• Zr. Pietje Sijtsma-Weidenaar, Nij Tjaerda 31is deze week thuisgekomen uit het Zorgpension in 
Dokkum.  

• Zr. Tjitske van der Meer, Nij Tjaerda 106 is opgenomen in het MCL te Leeuwarden, afdeling Z 
Kamer 4. Zij is hiervoor onderzoek 

 
We bidden alle zieken en hen die onder doktersbehandeling staan van harte Gods zegen toe. 

 
      Bloemengroet 
 

De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar: 
• br. Sape Blom, Eintemastrjitte 18 
• Zr. Pietje Sijtsma-Weidenaar, Nij Tjaerda 
• Zr. E. van der Wal-Visser Ds. Germswei 87 

 
      Mededelingen & agenda 
 

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, 
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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 
 
Zang- en gebedsuur 
Op maandagavond 3 en 10 oktober is er een moment van gebed en samen zingen in de Bonifatius kerk. 
Het begint om 19:00 uur en duurt tot 19:45 uur. Iedereen van harte welkom. 
 
30+ groep  
De 30 plus groep gaat (weer) van start. Iedereen die graag eens wil kijken of deze groep wat voor 
hem/haar is, is welkom op de start- en oriëntatieavond. We praten over onderwerpen die met geloven te 
maken hebben.  
Robert Colijn en ik (ds. Otter) zullen elkaar afwisselen in het inbrengen van een onderwerp op de 
verschillende avonden. Op 10 oktober begeleid ik de eerste avond. Van harte welkom. 
Hopelijk tot maandagavond 10 oktober 20:00 uur in de Ontmoeting  
(dus niet 19:30 vanwege de gebedskring) 
 
Zingend naar de zondag 
Op zaterdag 22 oktober 2022 is er weer een zangavond in de Ontmoeting, aanvang 19.30 uur. Optreden 
van Choir4Hope uit Barneveld. Opbrengst voor Kankerbestrijding bij kinderen (KIKA). Wilt u graag 
aanwezig zijn maar kunt u er niet zelf komen, dan haalt de organisatie u graag op en brengt u weer thuis. U 
kunt hiervoor contact opnemen met Koop Schaafsma via 06 1376 5741 of 
email: koopschaafsma@hotmail.nl. Woont u in Nij Tjaerda, dan ontvangt u weer een briefje in de bus om u 
voor vervoer op te geven, in te leveren bij het winkeltje. U krijgt ook een gereserveerde plek vooraan in de 
kerk. 
 
Paadwizer: 
De kopij voor de eerstvolgende Paadwizer moet binnen zijn op dinsdag 4 oktober a.s. via 
paadwizer_pkndamwald@outlook.com (let op: emailadres is gewijzigd) of op Foarwei 121. 
De volgende inleverdatum is 8 november. 
 

• 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 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 
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