
 
 

DIENSTEN: 9 oktober 2022 
 

9.30 uur in de Bonifatiuskerk                                    14:00 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Robert Colijn                                        Voorganger: Ds. A. Elverdink, Eastermar 
Organist: Margrietha Zagema                                  Organist: Jelte Cuperus                                                   
Kinderoppas: Nynke Hofstra & Jitta de Haan         Collecte: Kerk in Actie 2022 -Missionair Werk 
Collecte: Kerk in Actie 2022 - Missionair Werk 

 

 

 
 

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 
 
Wij gedenken 
Tabe Tjalling Boskma, Joh.Douweswei 12 is op 4 oktober overleden. Hij was opgenomen in 
het MCL vanwege een longontsteking. De dankdienst voor het leven zal aanstaande maandag 
10 oktober plaatsvinden in de Bonifatiuskerk. De dienst begint om 13:30 uur en vanaf 13:00 
uur is er gelegenheid om te condoleren. Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken 
van dit verlies. 
 
Geboorte 
Op 23 september zijn Sievert en Jitske Schreiber, Koekoeksblom 19 verblijd met de geboorte van een 
dochter: Maud Linde. Zusje van Wende. 
 
Op 27 september is Féline Marije geboren. Zij is de dochter van Johannes en Liesbeth Sipma,  
Freulestrjitte 3, 9114 RZ Driezum. 
Voor beide ouders de hartelijke felicitaties en onze wens is dat hun dochters in Gods licht mogen 
opgroeien. 
 

• Tjitske van der Meer, Nij Tjaerda 106 is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

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: 
• Tjitske van der Meer, Nij Tjaerda 106 
• Wouter van der Schaaf, Hearewei 26, 9104 CT Damwald 

 

      Mededelingen & agenda 
 

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? 
 



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

Bijbeluurtje Nij Tjaerda 
Op dinsdagmorgen is er weer het Bijbeluurtje in Nij Tjaerda. Het begint om 10:00 uur. Welkom 
 
Zang- en gebedsuur 
Op maandagavond 10 en 17 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. 
 
Oproep Jeugdclubs. 
Voor de jeugdclubs (groep 6, 7 en 8) zijn we dringend opzoek naar extra leiding. Aan de 
opgave van de kinderen zal het niet liggen want er hebben zich al meer dan 30 kinderen 
opgeven!!! Dus, aan een ieder de vraag: Wie kan ons het komende seizoen 1 avond in de 
maand helpen? Heiten, Memmen, Pake’s, Beppe’s, broers en zussen (17 jaar en ouder). Zodat 
we er voor de kinderen weer een gezellig en inspirerend clubseizoen van kunnen maken! 
Graag doorgeven aan Ymie van der Zwaag (06-1551 4447) 
 
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) 
 
Ochtenddiensten 
Vanaf zondagmorgen 16 oktober zullen de ochtenddiensten weer plaatsvinden in de Ontmoeting 
 
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. 
 

• 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 

 
 
 
 

 


