
 
 

DIENSTEN: 13 NOVEMBER 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Ds. B.G. Keizer - Oostrum 
Organiste: Margrietha Zagema 
Kinderoppas: Marijke Mesic & Annechien Haaima 
Collecte: Kerk in actie 2022 - Zending 
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal 

 

16.00 uur in Nij Tjaerda 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organist: Jelte Cuperus 
 
Collecte: Kerk in actie 2022 - Zending 
Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal 

 
 

Heilig Avondmaal 
Op deze zondag 13 november zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. In Nij Tjaerda zal ook gelegenheid 
zijn om het Heilig Avondmaal te vieren. Deze dienst begint om 16:00 uur. 
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Op zondag 20 november herdenken we de gemeenteleden die in dit kerkelijk jaar zijn overleden. We doen 
dit op twee plekken: in De Ontmoeting voor de Gereformeerde leden en in de Bonifatiuskerk voor de 
Hervormde leden (al beseffen we dat na het overlijden het kerkelijk lidmaatschap niet meer relevant is). Het 
voornemen is om vanaf volgend jaar deze dienst gezamenlijk te houden. De diensten beginnen om 9:30 uur 
en na afloop is er voor de nabestaanden gelegenheid om elkaar nog te ontmoeten. 
 
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, pastoraal 
coördinator, ds. G.J. Otter of de scriba’s. 
 
 

We wensen alle zieken en hen die thuis verpleegd worden Gods zegen en kracht toe 
 

      Bloemengroet 
 

De bloemen gaan deze zondag als een groet namens de gemeente naar: 
• Bart Dreijer, Foarwei 61, 9104 BT Damwâld 
 
 
 
 
 
 

 



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

      Mededelingen & agenda 
 

Gemeenteavond Gereformeerde gemeente - dinsdag 15 november 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond die gehouden zal worden op dinsdag 15 
november om 19.30 uur in De Ontmoeting. Wij als kerkenraad vinden het fijn als er veel gemeenteleden 
aanwezig zijn op een gemeentevergadering, omdat het verbondenheid uitstraalt en omdat we dan het 
gevoel hebben dat gemeenteleden met ons mee willen denken. We staan er als kerkenraad niet alleen voor, 
gemeente-zijn en de koers die we willen varen is een zaak van ons allemaal. Daarnaast vinden we het 
belangrijk om elkaar in geloof te ontmoeten. Ook daar willen we op deze avond mee bezig zijn. 
 

Gemeenteavond Hervormde gemeente - woensdag 16 november 
Op woensdagavond 16 november is er voor jong en oud een gemeenteavond in It Skûlplak. Deze avond 
begint met een maaltijd om 18.00 uur voor iedereen die zich hier inmiddels voor heeft opgegeven. Het 
officiële gedeelte begint om 19.30 uur (opgave hiervoor niet nodig, aanwezigheid wordt wel zeer op prijs 
gesteld!!) Allen van harte uitgenodigd! 
 
Zang- en gebedsuur 
Op maandagavond 14 november is er een moment van gebed en samen zingen in de Bonifatiuskerk. Het 
begint om 19:00 uur en duurt tot 19:45 uur. Iedereen van harte welkom. 
 
• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. Gastvrouw is mevr. P. Sikma. 
• Inloop It Trefpunt - Elke donderdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. 
• Bijbeluurtje Nij Tjaerda - Elke tweede dinsdagochtend van de maand vanaf 10.00 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 de 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 

 


