
 
 

DIENSTEN: 16 oktober 2022 
 

9.30 uur in de Ontmoeting 
Voorganger: Mevr. R. van der Wal, Morra 
Organist: Margrietha Zagema 
Kinderoppas: Betty de Zwart & Gerda van der Meulen 
Collecte: Kerk in Actie 2022 - Collectenummer 22097 
 
Na de dienst zal er een korte update zijn over het fusie proces. Er is tevens 
na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Van harte 
uitgenodigd. 

 

 

 
 

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 
Op 4 oktober overleed Antje de Vries - Bosch in de leeftijd van 90 jaar. Ze 
woonde aan de Wopkemawei 26 
Ze was getrouwd met Sjoerd de Vries en ze kregen 5 kinderen: Mient, Annie, 
Jan, Piet en Mellie. 
Op de kaart staat: Nei alle moaie jieren dy’t wy mei inoar belibje mochten, 
moatte wy ôfskie nimme fan ús leave soarchsume mem, skoanmem, beppe 
en oerbeppe. De dankdienst vond plaats op maandag 10 oktober. We wensen hun 
kinderen, beppe- en oerbeppe sizzers Gods zegen en troost toe.  
Corr.adres: Wopkemawei 26, 9104 EB Damwâld. 
 
Geboorte 
Op 2 oktober is Selena Rianne geboren. Zij is de dochter van Gert-Marten Oldersma en 
Janneke Jonker, Camstrastrjitte 26. Onze hartelijke felicitaties en onze wens is dat zij gezond 
en gelovig mag opgroeien. 
 

• Mevr. S. Ritsma- Postma, Wopkemaei 24 mocht afgelopen week weer thuiskomen. 
• Klazina Raap, Camstrastrjitte 42 zal donderdag 20 oktober geopereerd worden. Als dit goed 

verloopt is zij na 1 of 2 nachten weer thuis. Daarna gaat er een periode van behandeling van 
start. 

• Sijke Rispens-Bosgra, Mr. de Grootstrjitte 19, is opgenomen in het MCL, afdeling A 
neurologie 

 
We bidden alle zieken en hen die onder doktersbehandeling staan van harte Gods zegen 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: 
• Ter bemoediging aan fam. Broerse, K.A. van Kleffenstrjitte 6 
• Stijntje Algra - van der Zwaag, Yndyksloane 1, 9104 AK Damwald 

 
      Mededelingen & agenda 
 

Zang- en gebedsuur 
Op maandagavond 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. 
 
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. 
 
Gemeenteavonden 

• Dinsdag 15 november Gemeenteavond Gereformeerden. 
• Woensdag 16 november Gemeenteavond Hervormden. Verdere informatie volgt nog. Zet u deze 

data alvast in uw agenda? 
 

• 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 

 


