
 
 

DIENSTEN: 30 oktober 2022 
 

10:00 uur in de Ontmoeting , 09:40 aanwezig!                        14:00 uur in de Ontmoeting, jeugddienst 
Voorganger: Dhr. W. Feddema, Driesum                                  Voorganger: Ruben van Vliet 
Organist: Margrietha Zagema                                                    Muzikale medewerking: Klaailud 
Pianist:  Joop de Jong                                                                Collecte: Voedselbank Dantumadiel &   
                                                                                                      Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân                     
Kinderoppas: Jellie Falkena & Alie Falkena                       
Collecte: Voedselbank Dantumadiel & 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 
 
Wij gedenken 
Op 26 oktober is overleden: Elisabeth van der Wal- Visser. Zij woonde aan de ds. Germsweg 87. 
De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 31 oktober. De afscheidsdienst  zal beginnen om 14.30 uur in 
de aula van de algemene begraafplaats in Damwoude. Vanaf 13.30 uur is er de mogelijkheid tot 
condoleren. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
 
Doop 
Op zondag 6 november zal Eline Anna de Haan worden gedoopt worden. Ze is de dochter van Sjouke en 
Ieteke de Haan (Schwartzenbergst.8, 9104 HK ). We hopen op een mooie dienst en wensen de familie 
Gods zegen toe voor dit bijzondere moment.  
 

• 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: 
• Sijke Rispens-Bosgra Mr. de Grootstrjitte 19  
• Fam. Adema - Sijtsma, Blauhusstrjitte 18, 9104 EV Damwâld 

 
      Mededelingen & agenda 
 

Zang- en gebedsuur 
Op maandagavond 31 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. 
 



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

Dankdag 
Op woensdagavond 2 november is er de dankdagdienst waarin we de Here danken voor al zijn 
zegeningen. In deze tijd van zorgen lijkt dat wat vreemd. Toch is het goed om juist op zo’n moment de 
Here te danken dat Hij ons in deze vreemde en verwarrende wereld houvast geeft. Om 19:30 uur begint de 
dienst in de Ontmoeting. 
 
Oud papier Gereformeerde Gemeente 
Het oud papier wordt zaterdag 29 oktober weer opgehaald. Zet u het op tijd klaar? 
 
Inloop It Trefpunt 
Op donderdagochtend 3 november vanaf 09:30 staat er weer een gezellige bingo op de planning. 
 
Zondagavond 6 november is er weer een zondagavondzang in de Ontmoeting om 19.30 
uur. Met optreden van het Chr. Mannenkoor Pro Rege. Ook is er veel ruimte voor samenzang. 
De toegang is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten. Iedereen is van harte 
welkom!  
 
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! 

Dankstondcollecte: 
Als CKRM willen wij U aandacht vragen voor de dankstondcollecte die gehouden zal worden 
op deze bijzondere doordeweekse dienst op woensdag 2 november. Indien U deze avond 
verhinderd bent kunt U ook gebruik maken van de QR-code of het bedrag overmaken op de 
bankrekeningen van de Gereformeerde kerk NL79 RABO 0343 3062 71 / Hervormde kerk 
NL16 INGB 0000 8241 35 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.  
 

• 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 

 

mailto:hervormdambv@knid.nl

