
 
 

DIENSTEN: 20 NOVEMBER 2022 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Ds. S. Boukes - Balk 
Organiste: Margrietha Zagema, Piano: Joop de Jong 
Kinderoppas: Ieteke de Haan & Meike Kooistra 
Collecte: Collecte Protestantse kerk 2022 
Koffie na de dienst [ouderling en wijkdames wijk 5] 
 
14.00 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. G. Timmer - Burdaard 
Organist: Jelte Cuperus 

 

9.30 uur in de Bonifatiuskerk 
Voorganger: Ds. G.J. Otter 
Organiste: Nienke van der Heide - Visser 
 
Collecte: Collecte Protestantse kerk 2022 
Koffie na de dienst in It Skûlplak 
 
 
Thema: "Verliezen en winnen" 
Collecte: Collecte Protestantse kerk 2022 

 
 

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de gemeenteleden die in dit kerkelijk jaar zijn 
overleden. Na afloop is er voor de nabestaanden gelegenheid om elkaar nog te ontmoeten.  
 

De Hervormde gemeenteleden die herdacht worden in de Bonifatiuskerk zijn: 
IJbeltje Bos - van der Woude, Jan de Jong, Trijntje Hilliger - Dijkstra, Roelof Postuma, Lieuwe Feddema, Jan 
Kooistra, Herman Ted Woudstra, Aede Raap, Anna Wijnsma, Sije Heidstra, Haebeltje Heeringa -Seepma, 
Wijtske Zijlstra - Wagenaar, Leenze Kooistra, Arjen Kooistra, Aan Algra, Antje de Vries - Bosch en Lies van 
der Wal - Visser. 
 

De Gereformeerde gemeenteleden die herdacht worden in De Ontmoeting zijn: 
Arjen de Boer, Akke Postma, Johanna Maria van der Weide - Jongsma, Uilke van der Schaaf, Tjitske Terpstra 
- Jongsma, Maarten Lubbert Brouwer, Jacob Klimstra, Meindert van der Bijl, Elske Haagsma - Tolsma, Grietje 
Schat - Smit, Ria Bijwaard - de Boer, Willemtje Lemstra - Seinen, Sjouke Kazimier en Tabe Tjalling Boskma. 
 

       Meeleven met elkaar 
 

GEBOREN - Op 8 november is geboren Marrit Ymkje Woudstra. Dochter van Albert Woudstra en Sandra 
Leffring, Hynsteblom 29, 9104 BP Damwâld. Onze hartelijke gelukwensen. 
 

JUBILEUM - Ulbe en Sietske Buwalda - Dijkstra, Johannes Douweswei 3, 9104 JA Damwâld, zijn de afgelopen 
week 50 jaar getrouwd. Onze hartelijke gelukwens met dit jubileum. 
 

• Anita Sijtsma, Dr. Olijslagerstrjitte 9, 9104 HN Damwâld, is maandagavond opgenomen in het MCL met 
hevige pijn in de onderbuik. Na een intensief onderzoek kwam vast te staan dat ze een slagaderlijke 
bloeding had bij de baarmoeder. Met spoed heeft er vervolgens een levensreddende operatie 
plaatsgevonden, waarbij de slagader gedicht is. Anita en Henk-Jan van der Valk waren op dat moment 
22 weken in verwachting van hun 3e kindje. Hun kindje heeft de operatie helaas niet overleefd. Henk-Jan 
en Anita zijn dankbaar dat Anita het kan navertellen. Er komt nu nog een periode van herstel en 
verwerking van het verlies van hun kindje. Wij bidden en leven met hen mee. 

 

• Sijke Rispens-Bosgra, Mr. de Grootstrjitte 19, 9104 HP Damwâld, is thuisgekomen uit De Waadwente. 
 

• Sape Blom, Eintemastrjitte 18, 9104 EW Damwâld, is in de laatste fase van zijn leven. Hij wordt thuis 
verpleegd. Wij bidden om kracht voor hem en zijn familie. 

 

• Hedzer van der Bij, Boarkensloane 2a, 9104 AJ Damwâld, zal opnieuw een chemokuur ondergaan. 
 

We wensen alle zieken en hen die thuis verpleegd worden Gods zegen en kracht 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: 
• Sarien Schaafsma - Canrinus, Foarwei 146, 9104 CB Damwâld 
• Sijke Rispens - Bosgra, Master de Grootstrjitte 19, 9104 HP Damwâld 

 

      Mededelingen & agenda 
 

BLITS! - Omdat het eeuwigheidszondag is en de dienst in beide kerken wordt gehouden gaan de kinderen 
deze keer tijdens de hele dienst naar Blits! Vanaf 9.15 uur kunt u de kinderen brengen en na afloop van de 
dienst weer ophalen. Groep 1 t/m 5 zijn in De Ontmoeting en groep 6 t/m 8 in It Skûlplak.  
 

Ouderenmiddag - De beide diaconieën nodigen u uit voor een gezellig, warm en winters samenzijn. Ook wij 
spelen in op het jaarthema “Aan tafel” en serveren tijdens dit samenzijn een heerlijke winterse maaltijd: snert 
met roggebrood en spek en/of bruine bonen met spek e.d. In De Ontmoeting op donderdag 15 december 
2022 om 15.30 uur. U kunt zich opgeven tot 9 december 2022 bij: 
Klaas van der Meer tel.: 06-10445248 Fokke Venema tel.: 06-46366075 
Jitta de Haan  tel.: 06-23841974 Sonja Hoekstra tel.: 06-20244438 
Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u dat aangeven bij opgave. 
 

Beroepingscommissie Gereformeerde Gemeente - Omdat het eerdere traject niet tot het gewenste resultaat 
heeft geleid, pakt de beroepingscommissie haar werk weer met goede moed op in haar zoektocht naar een 
gezamenlijke predikant voor Damwâld en Broeksterwâld. Er is een wijziging in de samenstelling vanuit 
Broeksterwâld. Lisanne van der Ploeg verlaat de commissie en hiervoor gaan we weer op zoek naar een 
vervanger. In Damwâld heeft Albert Riemersma de plek van Piet de Vries overgenomen. Ondertussen zijn 
we ook vanuit de gemeente van suggesties van predikanten voorzien. Dank daarvoor, samen met andere 
namen gaan we ons de komende weken buigen over het vervolg. Wilt u in gedachten en gebeden het werk 
van de beroepingscommissie meenemen? Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan blijven we via 
herdergezocht@gmail.com bereikbaar. We houden jullie op de hoogte. 
 

Zang- en gebedsuur - Op maandagavond 21 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. 
 

Oud papier Gereformeerde Gemeente - Zaterdag 26 november wordt het oud papier weer opgehaald.  
 

• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. Gastvrouw is mevr. G. Heeringa. 
• 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 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 


