
 
 

DIENSTEN: 27 NOVEMBER 2022 - EERSTE ADVENT 
 

9.30 uur in De Ontmoeting 
Voorganger: Robert Colijn 
Organiste: Nienke van der Heide - Visser 
Kinderoppas: Janet Larooi & Gellie Larooi 
Collecte: Stichting Kleine Arbeider 

 

 

 
In de adventstijd zullen de diensten een apart tintje krijgen. Het thema is hetzelfde als het thema voor dit 
kerkelijk jaar: “Aan tafel”. De adventscommissie zal eigen accenten in de diensten brengen. Gebruik in 
deze tijd ook de adventskalender “Aan tafel”. Deze kalender kan vanaf zondag 27 november gebruikt 
worden om elke dag mee te lezen. Deze zondag zal Lea centraal staan. 
 
 

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. 
 
• Jan Heikamp, Doniawei 5, 9104 GG, Damwâld, werd geopereerd en kreeg een nieuwe heup. Hij is 

inmiddels weer thuis om verder te herstellen. 
 

• Mevr. A. Ros - Damstra, Haadwei 72, 9104 BH Damwâld, heeft succesvol een heupoperatie ondergaan. 
 

• Anita Sijtsma, Dr. Olijslagerstrjitte 9, 9104 HN Damwâld, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

• 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. 

 

• Klazina Raap, Camstrastrjitte 42, 9104 HC Damwâld, is gelukkig goed hersteld van de operatie. Komende 
week start de eerste serie zware chemokuren, daarna volgen 12 wat lichtere kuren. De kuren duren in 
totaal zo’n 20 weken. 

 

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: 
 

• Fam. van der Bij - Bosgraaf, Boarkensloane 2a Damwâld 
 

• Jan Heikamp, Doniawei 5, 9104 GG Damwâld 
 

• Anita Sijtsma en Henk-Jan van der Valk, Dr. Olijslagerstrjitte 9, 9104 HN Damwâld 



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

      Mededelingen & agenda 
 

Ambtsdragers Hervormde Gemeente 
Sinds de afgelopen verkiezingsronde was er aan Hervormde zijde nog dringend behoefte aan extra 
ondersteuning bij het college van kerkrentmeesters. We zijn dankbaar dat Hotze van Dijk bereid is om voor 
twee jaar ouderling-kerkrentmeester te worden naast Bart van der Heide. Ook wordt het college uitgebreid 
met een aantal kerkrentmeesters: Jeltje Bos, Klaas Bruisma, Ivo van Hijum en Anthoon de Hoop. 
Kerkrentmeesters zijn wel lid van het college, maar niet lid van de kerkenraad. Hotze van Dijk zal in de dienst 
van 11 december worden bevestigd en de kerkrentmeesters zullen formeel bevestigd worden in een 
vergadering op een latere datum. Informeel zijn ze al actief bezig. Kor van der Veen is penningmeester. 
 

Afgelopen week vertelden Robert en Geralda Teertstra dat ze over enkele maanden zullen gaan verhuizen 
naar Zutphen, in verband met hun werk. We zullen hen gaan missen, maar we zijn dankbaar voor al hun 
kostbare inzet in de gemeente. Dit betekent wel dat we op zoek moeten gaan naar een scriba en een diaken. 
Namen van geschikte kandidaten kunt u tot 12 december aanleveren bij de scriba, Geralda Teertstra. 
 
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. 
 
Zang- en gebedsuur 
Op maandagavond 28 november is er weer 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. Zet u het weer op tijd bij de weg? 
 
• Koffiesoos - Elke dinsdagochtend in De Ontmoeting vanaf 9.30 uur. Gastvrouw is mevr. S. Bouma. 
• 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 


