
 
 

DIENSTEN: 23 oktober 2022 
 

10:00 uur in de Ontmoeting , uiterlijk 09:40 aanwezig           14:00 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. S. Boukes, Balk                                              Voorganger: Ds. P. Hulshof, Jubbega 
Organist: Foeke Wiegersma                                                     Organist: Tim van derWeide 
Trompettist: Eddy Huizenga                                                     Collecte: World Servants en Wurkgroep 
Marimba speler: Hendrie Westra                                             Tsjerketsjinsten Fryslân                                                
Kinderoppas: Alie Kooistra & Trienke Boersma                       
Collecte: World Servants Driezum/Wâlterswâld en Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân 

 

 

 
 

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. 
 
Geboorte 
Op 12 oktober is Novalie Fleur geboren. Ze is de dochter van Ydo en Geertje de Vries en zusje van Henrik 
Ype en Marlena Lieke (Camstrastr.18, 9104 HC). Op de kaart staat: “dêr bisto dan, ús tredde wûnder, in 
moai en leaf famke, wer sa bysûnder. Wy binne allegearre sa blied dost do der bist, en hoopje dost yn dyn 
libben bloeie sist”. We feliciteren de familie van harte.  
 
In het gezin van Bauke Tjibbe en Judith Ypma-Postma, Ald Mear 14 is op donderdag 13 oktober een 
dochter geboren. Haar naam is Iris Lieke en is het zusje van Stijn. Onze hartelijke gelukwensen met dit 
Godsgeschenk. 
 

• Mevr. Ritsma (Wopkemawei 24, 9104 EB) is na 9 weken weer thuis, al moet ze nog veel revalideren. 
• Sijke Rispens-Bosgra, Mr. de Grootstrjitte 19, verblijft in de Waadwente voor revalidatie Afd. 

schokker, kamer 19 
 

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: 
• Ter bemoediging aan Fokeltje Kazimier-van Maassen, Haedwei 67 
• Stijntje Ritsma-Postma, Wopkemawei 24, 9104 EB Damwald 
• Fam. de Vries, Camstrastrjitte 18, 9104 HC Damwald 

 



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

 
      Mededelingen & agenda 
 

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. 
 
Zang- en gebedsuur 
Op maandagavond 24 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. 
 
Oud papier Gereformeerde Gemeente 
Het oud papier wordt zaterdag 29 oktober weer opgehaald. Zet u het op tijd klaar? 
 

Gemeenteavond Hervormde Gemeente 16 november 
De gemeeneteavond is voor jong en oud. We starten de avond met een maaltijd om 18.00 uur in het 
Skulplak en zulen er met elkaar een gezellige en ook een deel informatieve avond van maken. Iedereen van 
harte uitgenodigd. Het officiele gedeelte begint om 19.30 uur. 
Als u gebruik wilt maken van de maaltijd, graag uiterlijk 11 november opgeven via mail: 
hervormdambv@knid.nl of rond 18.00 uur op tel nr: 0511-424766. U bent van harte welkom! 

 
Gemeenteavond Gereformeerde Gemeente 15 november 
Verdere info volgt nog 
 

• 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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