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MEDITATIE 

“…vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt..”  

 (Hebr.12:1) 

 

Het leven van een gelovige wordt in de Bijbel een paar keer vergeleken met een 

wedstrijd. Op de startzondag hebben we het er ook al over gehad. Dat beeld 

lijkt toch wat vreemd. Want bij een wedstrijd gaat het om winnen. Je hebt 

concurrenten, die net als jij er met de prijs vandoor willen. En je opdracht is er 

alles aan te doen om dat te voorkomen. Erg christelijk klinkt dat niet.  

Maar in onze tekst gaat het om iets anders: niet de wedstrijd om als eerste te 

eindigen, maar veel meer: een wedstrijd waarin het erom gaat binnen een 

bepaalde tijd binnen te komen. Dan denk ik aan de vele Elfstedentochten die 

onze provincie rijk is, of aan marathons, waar niet alleen topatleten, maar ook 

goedwillende amateurs aan meedoen. En die zijn heel trots, als ze op tijd de 

eindstreep halen. Het kost hun misschien wel bijna net zoveel energie als de 

kampioen.  

Want christelijk leven, dat kan inspannend zijn. De tijd is voorbij, dat 

christenzijn vanzelf gaat. Wie vandaag gelovig wil leven, kiest daarvoor. Die 

stapt in in een wedstrijd, de grote marathon op weg naar Gods toekomst en naar 

een eeuwig leven. En de weg daarnaartoe vraagt veel van je.  

Wat heb je nodig om dat doel te halen? Onze tekst heeft het over 

vastberadenheid. Dat is: vasthouden aan je keuze; je niet laten afleiden van het 

doel. En om dat te kunnen moet alles wat ons daarbij stoort uit de weg: 

onnodige ballast moet je niet meenemen. En die is er helaas volop. We raken 

verstrikt in van alles. Er zijn de uiterlijke dingen: afleiding, drukte, 

maatschappelijke verplichtingen, zoveel dingen die we ‘ook nog’ willen. En er 

zijn innerlijke dingen: gedachten en verlangens, zorgen en angsten die ons zo in 

beslag nemen, dat het ons lopen vertraagt. Een vastberaden atleet werpt dat af: 

een marathon loop je niet in een driedelig pak of in een dikke winterjas of op 

hoge hakken.  

Ik schrijf dit aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Hebben wij als 

kerk een doel? Als het goed is zit dat doel niet in de kerk zelf. Het gaat niet om 

de organisatie, maar om de wedstrijd, om de lopers. En mensen die met hun 

marathon bezig zijn, op weg naar de finish van het eeuwige leven, van het 

ingaan in het koninkrijk van God, heeft de kerk best wel wat te bieden.  

We bieden: een inspirerend voorbeeld. Want in de kerk houden we Jezus’ weg 

levend, een voorbeeld van vastberadenheid, van door de zwaarste dingen 

heengaan tot je je levensweg hebt volbracht. En we bieden support aan, van 
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supporters die je aanmoedigen, mensen uit het verleden (want in de 

geschiedenis zijn ons al heel wat atleten voorgegaan). Als hun leven begint te 

roepen, dan geeft dat kracht en inspiratie. En daarnaast zijn we supporters voor 

elkaar, als de ene hardloper aan de andere iets vertelt over zijn eigen wedstrijd. 

Het delen van je leven is goed voor de race.  

En verder bieden we: een kritisch oog op hoe je op weg bent. We proberen 

elkaar te helpen door te praten over zonde (dingen om mee te breken) en over 

nieuwe kracht (dingen om in je leven een plaats aan te geven). We delen het 

enthousiasme voor de wedstrijd, we vuren elkaar aan om erin te blijven 

geloven, dat we met Gods hulp de eindstreep gaan halen. 

Want als het goed is is de kerk een stimulerend middel – niet illegaal, maar 

door God voor hardlopers bedacht. Ik wens u toe, dat u zult proeven hoeveel u 

aan ons kerkelijk leven kunt hebben.  

Ds. S. Boukes 
 
KERKDIENSTEN 

 

Te beluisteren via Kabel Noord op de volgende kanalen 

 

Kanaal 954:         Hervormde kerk De Ikker 

Kanaal 955:         Hervormde Bonifatius kerk 

Kanaal 956:         Gereformeerde kerk De Ontmoeting    

 

 

 

Zondag 16 oktober  

 

                           Bonifatiuskerk                               De Ikker 

 9.30 uur 14.00 uur 

Voorganger: Ds. G. Timmer Ds. S. Boukes 

Organist: Anja Heikamp Tim van der Weide 

Bijzonderheden Doopdienst  

Eerste collecte:  Wereldvoedseldag Wereldvoedseldag 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Werelddiaconaat Werelddiaconaat 
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Zondag 16 oktober  
 

    9.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Tim van der Weide  

Eerste collecte: Werelddiaconaat, KiA t.b.v. Wereldvoedseldag 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

Zondag 23 oktober   

 

                           Bonifatiuskerk                            De Ikker 

     9.30 uur   14.00 uur 

Voorganger: Ds. J. Bakker, Stiens Ds. G. Timmer 

Organist: Nienke vd Heide-Visser Jelte Cuperus. 

Bijzonderheden: Fryske tsjinst Zie pag. 7 

Eerste collecte:  St Vrienden van de Hoop St Vrienden van de Hoop 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Bouwfonds Bouwfonds 

 

 

                                 De Ontmoeting 

 9.30 uur  

Voorganger: Ds. J. Donker Ulrum  

Organist: Johanna van der Weide  

Eerste collecte:  St Vrienden van de Hoop  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  
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Zondag 30 oktober  

 

                               Bonifatiuskerk                               De Ikker 

 9.30 uur 14.00 uur 

Voorganger: Ds. G. Timmer Ds. S. Boukes 

Organist: Foeke Wiegersma Jelte Cuperus 

Eerste collecte:  Rudolphstichting Rudolphstichting 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Werelddiaconaat Werelddiaconaat 

 

 

                              De Ontmoeting 

    9.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Margrietha Zagema  

Eerste collecte: Diaconie, KiA t.b.v Hervormingsdag 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

 

Woensdag 2 november Dankstond   

 
                             Bonifatiuskerk                            

    19.30 uur    

Voorganger: Ds. G. Timmer  

Organist: Jaap van der Horn  

Eerste collecte:  Dorcas  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Dankstondcollecte  
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Woensdag 2 november Dankstond   
 

 19.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Tim van der Weide  

Collecte:  Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

 

Zondag 6 november    

 
                           De Ikker                             

     9.30 uur    

Voorganger: Ds. G. Timmer  

Organist: Ivo van Hijum  

Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal  

Eerste collecte: Najaarszendingsweek  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Avondmaalscollecte TEAR  

 

                               De Ontmoeting 

 9.30 uur 14.00 uur 

Voorganger: Ds. S. Boukes Ds. S. Boukes 

Organist: Margrietha Zagema Johanna van der Weide 

Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal Nabetrachting 

Eerste collecte: Werelddiaconaat, tbv 

Ghana 
Zending 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 
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Zondag 6 november Viering Heilig Avondmaal Nij Tjaerda 

 
     16.00 uur     

Voorganger: Ds. G. Timmer  

Eerste collecte:  Najaarszendingsweek  

Tweede collecte: Zending  

   

 
Middagdienst 23 oktober: Dwang en keuze 

Het is inmiddels al een tijdje geleden: zondagmiddag 10 april ging de dienst 

over het thema ‘als je kinderen niet meer gaan’. Na de dienst hebben we toen 

nog met een groepje mensen nagepraat over het onderwerp. 

Zondagmiddag 23 oktober wil ik een vervolg maken op dit thema. Ik wil 

insteken bij de woorden ‘dwang en keuze’. Hoe lang kun je je kinderen 

eigenlijk verplichten om mee te gaan naar de kerk? Hoe dwingend mag je zijn 

in de geloofsopvoeding? Of vanuit het perspectief van de kinderen: hoe kom je 

zover dat je het geloof los kunt gaan zien van de verplichtingen die je vanuit 

thuis meekreeg? 

Ik zal mijn best doen om zowel ouders als kinderen het nodige gedachtegoed 

mee te geven. 

Ter voorbereiding kunt u misschien eens iets lezen over dit thema. Of zoeken 

naar verhalen van mensen die geworsteld hebben met een strenge christelijke 

opvoeding en die daardoor van het geloof zijn vervreemd. Een boek dat ik voor 

mezelf erg belangrijk vind over dit thema is ‘Overwinteren’ van Gert-Jan 

Segers. Vast nog wel ergens tweedehands te krijgen – in ieder geval bij mij te 

leen. 

Na de dienst is er weer gelegenheid om na te praten. 

 

BESTEMMING COLLECTES 

16 oktober Wereldvoedseldag: Verbetering voedselproductie in afgelegen 

bergdorpen in Nepal 

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende 

voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, 

maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft 

meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON 

zet zich, met ondersteuning van Kerk in Actie, in voor een betere 
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voedselproductie. Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun 

inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. De 

dorpsbewoners krijgen onder andere landbouwtrainingen van ICFON. Daar 

leren ze hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie 

kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwmethoden om hun 

opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun producten het beste kunnen 

verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen van 60 euro om een 

geit aan te schaffen en een training te volgen voor de verzorging. Zo kunnen ze 

bijvoorbeeld geiten fokken. Dorpsbewoners kunnen zich ook aansluiten bij een 

spaargroep of een alfabetiseringscursus volgen. Dankzij ICFON ontwikkelen zij 

niet alleen nieuwe vaardigheden, maar leren ze ook zelf het heft in handen te 

nemen en ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste en krachtige dorpsbewoners.  

23 oktober: Stichting vrienden van de Hoop  

In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot 

van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken 

besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een 

opvang genaamd: De Hoop. Inmiddels, veertig jaar later, is de opvang 

uitgegroeid tot een centrum waar op verschillende manieren geestelijke zorg 

wordt geboden. Een plek waar verslaafden en mensen met psychische 

problemen professionele hulp krijgen om te herstellen en hun leven weer 

opnieuw op te bouwen. Alle medewerkers bij De Hoop werken vanuit hun 

christelijke visie. Het geloof dat in Gods ogen ieder mens waardevol is en dat er 

voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. Bijna 40 jaar na het begin van De 

Hoop is de steun en het gebed van kerken en vrienden nog even hard nodig. Uw 

steun, bemoediging en vriendschap zijn dus van harte welkom! De giften 

worden besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, 

de werkervaringbedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun 

kinderen, de christelijke evenementen, de meer dan honderd voorlichtingen en 

levensverhalen die gedeeld worden via onder andere het blad HOOP en het 

programma Verhalen van Hoop. 

30 oktober Kerk: Rudolphstichting. 

De Rudolphstichting onderhoudt gezinshuizen en zorgwoningen in Jeugddorp 

De Glind. Daarnaast ontwikkelt zij projecten die de zorg voor uit huis 

geplaatste kinderen en jongeren verbeteren en vernieuwen. Herstel van het 

normale leven is hierbij uitgangspunt. Zodat deze jongeren alle kans krijgen om 

zich te richten op de toekomst. 
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30 oktober Uitgang: Werelddiaconaat (Hervormingsdag):  

Christenen en moslims werken samen aan ontwikkeling in Nigeriaanse 

dorpen 

De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. 

Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden 

onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and 

Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen 

bij elkaar. JPRM stimuleert gesprekken over vrede en gerechtigheid en helpt de 

inwoners daarnaast om praktisch met elkaar aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld 

door gezamenlijk een waterput te slaan of een weg aan te leggen. Volwassenen 

kunnen bovendien bij JPRM terecht om te leren lezen en schrijven en om 

spaargroepen op te zetten. Het doel is dat deze mensen hun kennis en hun geld 

zélf in gaan zetten voor het gemeenschappelijk belang. Het effect van de 

samenwerking is groot. De dorpsbewoners overbruggen hun verschillen. Ze 

ervaren nu saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en 

vooroordelen. In de dorpen waar JPRM actief is, ontstaat een veiliger 

leefklimaat. Bovendien is er meer welvaart en ontwikkeling, waar alle 

bewoners van profiteren. In 2016 werkt JPRM in vijftig dorpen samen met de 

bewoners aan vrede, verzoening en ontwikkeling. 

2 november Dankstond: Dorcas voedselactie 2016 

Dit jaar organiseert Dorcas voor de éénentwintigste keer de Dorcas 

Voedselactie: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten 

voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en 

Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt plaats rondom de Dankdag voor gewas 

en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij 

onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door 

om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Dit staat ook in missietekst van 

Dorcas, Mattheüs 25:31-46. 

6 november Kerk: Najaarszendingsweek 

Werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde Colombia 

De bevolking in Colombia snakt naar vrede en rust. Al zestig jaar zitten mensen 

klem tussen de 

strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramilitairen en de 

drugsmaffia. De Mennonieten-kerk in Colombia (genaamd IMCOL) heeft het 

project ‘Geloven in verzoening’ opgezet. Inge Landman werkt hier als 

uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie aan mee. Samen met 

medewerkers van IMCOL bezoekt Inge groepen mensen die dagelijks te maken 

hebben met angst en onrecht. Hoe denken zij over vrede en verzoening? Samen 

bestuderen ze bijbelteksten rond thema’s als gerechtigheid, waarheid en 
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vergeving. Aan de hand van de methode ‘Bijbellezen met andere ogen’ 

bespreken ze wat deze teksten te betekenen hebben in het dagelijks leven. Op 

die manier komen er verhalen naar boven: over wat mensen meemaken, over 

relaties en over de maatschappij, waarin onderdrukking en geweld zo’n grote 

rol spelen. Door hierover te praten, kunnen mensen een duidelijk standpunt 

bepalen. Veel maatschappelijke organisaties in Colombia pleiten bijvoorbeeld 

voor het bestraffen van misdaden. Maar in een van de groepen van het IMCOL-

project vinden de mensen straf niet het belangrijkst. Zij willen dat de daders 

hun fouten erkennen, en dat ze eindelijk de eigendoms-rechten van hun land 

krijgen. Inge deelt de verhalen die ze hoort met betrokken kerken in Nederland. 

6 november Uitgang: Avondmaalscollecte: TEAR    

Hulp aan de inwoners van de sloppenwijk van Nairobi 

De eerste Christenen verkochten hun bezittingen en verdeelden de opbrengst 

onder de armen. Geloven en praktische hulp gingen hand in hand. Een krachtig 

getuigenis dat kerken 2000 jaar later nog steeds overal ter wereld uitdragen. 

Eén van deze kerken is de Redeemed Gospel Church in Mathare Valley, een 

sloppenwijk van Nairobi (Kenia). Hier wonen zo'n 600.000 mensen in kleine 

hutjes dicht op elkaar. De wijk is berucht vanwege de armoede, hoge 

kindersterfte en vele aidspatiënten. In deze moeilijke omstandigheden belanden 

veel inwoners in de prostitutie of criminaliteit. Met steun van Tear werkt de 

Redeemed Gospel Church hard om zoveel mogelijk mensen een andere, betere 

toekomst te bieden. Zo wordt voorlichting gegeven over hiv en aids, krijgen 

ondervoede kinderen een maaltijd en worden buurtgenoten via spaargroepen 

geholpen om financieel op eigen benen te staan.  

 

 
KINDERCRÈCHE     IT SKÛLPLAK 

 

 U kunt uw kind iedere zondag brengen vanaf 9.15 uur in het Skûlplak.  

 

16 oktober Elizabeth Timmer (421247) Marian de Hoop (424864) 

23 oktober Marieke Bosgraaf (701613) Jildou v/d Bij (422070) 

30 oktober Froukje Post Baukje Post (425130) 

6 november  Betty de Zwart (425137) Gerda v/d Meulen (423211) 

 

Als iemand niet kan, graag onderling ruilen.  

Eventuele vragen of opmerkingen:  Annechien Haaima 402783 
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KINDEROPPAS     DE ONTMOETING 

 

 16 oktober Dorinda Bos Saskia Kingma 

23 oktober Petronella Schreiber Annika de Vries 

30 oktober Alie Falkena Welmoed Raap 

6 november Lolkje de Jong Janna de Boer 

 

Folkje Kooistra: 425166, kenfkooistra@gmail.com 

Ieteke de Haan: 705115, sjouke.ieteke@outlook.com 

 

 GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Thema: Man on a mission 

Datum: 9 oktober 2016 

Tijd: 19.30 

Spreker en band: Lifenote 

Locatie: De Ontmoeting, Foarwei 48 te 

Damwâld   
 

Kijk jij ook wel eens ergens tegen op? Job in ieder geval wel. God wilde dat 

Job naar Nineve toeging, om daar de mensen te bekeren. Maar daar had hij 

helemaal geen zin in, want de mensen in Nineve waren barbaren! Daar wil je 

niet naar toe! Job probeert vervolgens om weg te vluchten, maar het lukt hem 

niet aan God te ontsnappen 

 

Is het in ons leven ook wel niet eens zo? Wij rennen ook wel eens weg van 

God, maar toch probeert Hij ons steeds weer naar hem toe te brengen. Soms wil 

je dat op dat moment misschien niet, omdat je andere dingen wil of doet (of 

meent te moeten doen), maar God laat je niet los en probeert je steeds weer de 

goede kant op te sturen. 

 

Het belooft weer een mooie dienst te worden! We zien jullie graag op zondag 9 

oktober! Let op: deze dienst begint om 19.30. Na afloop van de dienst staat er 

een drankje en een hapje klaar in het Honk.  
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SCHOENENDOOSACTIE 

Schoenendoosactie 2016 binnenkort weer van start 

Ook dit jaar weer een schoenendoosactie. Er kunnen weer schoenendozen 

gevuld worden voor kinderen uit landen, die bijna niets hebben. Een doos met 

spullen maakt hen blij. Dit jaar gaan de schoenendozen naar West Afrika, Oost-

Europa en het Midden Oosten.  

Zowel de Gereformeerde kerk Damwâld als Hervormd Ikkerwâld doen 

uiteraard weer mee aan deze actie en ook de scholen werken weer mee aan deze 

actie.  

Op zondag 30 oktober worden de enveloppen uitgedeeld. En op zondag 13 

november kunnen de dozen ingeleverd worden zowel in de morgendienst als in 

de middagdienst.   

Sjoerd en Matty van der Werf ( 424146 ) 

Nienke van der Heide ( 422360 ) 

 

 

 

  

Zoals u wellicht al vernomen had, is World 

Servants Damwoude terug. Na in 2015 een 

fantastische actieperiode gehad te hebben, 

hebben we in Ecuador gebouwd aan verandering. We hebben met eigen ogen 

gezien wat een verschil we als gemeente kunnen brengen in een 

ontwikkelingsland. Maar we hebben ook gezien wat een prachtige ontwikkeling 

een World Servants project brengt in de gemeente. Oud en jong heeft op zijn of 

haar eigen wijze meegeholpen. Overal en altijd stonden er mensen voor ons 

klaar. Ook dit jaar hopen wij weer op de steun van de gemeente te mogen 

rekenen. Want we gaan niet met drie, maar met negen mensen op project! We 

zijn ontzettend trots dat er zoveel jongeren dit jaar op project gaan, om het 

verschil te kunnen maken in een ontwikkelingsland. In de zomer van 2017 

reizen we met z’n allen af naar Zambia. In 2011 heeft een andere World 

Servants groep daar een kliniek gebouwd. Het aantal patiënten van de kliniek 

blijft maar toenemen. Om eenieder van gezondheidszorg te kunnen voorzien en 

om de kwaliteit van de gezondheidszorg op peil te houden, is uitbreiding 

noodzakelijk. Daarnaast zullen we gaan bouwen aan een woning voor het 

verplegend personeel. Dit is noodzakelijk als de kliniek goed geschoold 

personeel wil blijven aanhouden. Tevens heeft dit als bijkomend voordeel dat 



 
13 

de lerarenwoning die hier momenteel voor wordt gebruikt weer beschikbaar 

komt, waardoor de lokale school weer meer goedgeschoolde leraren kan 

aantrekken.  

Wij houden u op de hoogte! Wilt u meer weten? Kijk dan ook eens op onze 

website: www.wsdamwoude.nl of op onze facebook pagina. 

 

DE CENTRALE AS GAAT OPEN! 

 Zoals al eerder in de Paadwizer is vermeld, organiseert de 

activiteitencommissie op zaterdagmiddag 29 oktober een gezellig uitje over de 

Centrale As, die op vrijdag 7 oktober wordt geopend. 

We gaan u rondrijden en kennis laten maken met de Centrale As en het stuk 

Drachten-Appelscha (want ook daar is hard gewerkt en veel veranderd) 

Natuurlijk worden we voorzien van een natje en een droogje. 

  

- voor wie? : mensen die GEEN vervoer hebben of misschien nog wel 

vervoer hebben maar zelf niet meer kunnen of durven te rijden. 

- vertrek en opstapplaatsen: 14.00 bij De Ontmoetingen 14.05 bij 

hoofdingang  Nij Tjaerda 

- kosten: een vrijwillige bijdrage 

- opgeven: voor 15 oktober bij Fokje Haakma telnr. 423958 of Folkje 

Kingma telnr. 422469. 

-  

DANKSTOND- ACTIE VOEDSELBANK 

Helaas, ondanks dat de politiek vindt dat we er veel beter zijn uitgekomen, is de 

Voedselbank nog steeds onmisbaar voor heel veel gezinnen, ook in Damwȃld 

en omgeving. Het aantal is maar met een paar gezinnen gedaald. Actie en 

daarmee uw hulp, de gezinnen kunnen er niet zonder! 

Nu al lichten wij u in over deze gezamenlijke actie (hervormd en 

gereformeerd), omdat de volgende Paadwizer net te laat verschijnt. Zo’n vroege 

boodschap is eigenlijk helemaal niet erg, want die biedt u de kans om u al heel 

vroeg in te zetten voor deze actie: vroeg en in stapjes inslaan in de winkels, u 

merkt er misschien niet eens zo veel van, maar de opbrengst zal des te groter 

zijn.  

Het gaat o.a. om de volgende vooral houdbare producten: koffie, thee, suiker, 

(choco) melk, koffiemelk, pakjes soep, pannenkoekmeel, eieren, groente, pasta, 



 
14 

rijst, hagelslag, pindakaas, jam, blikken bruine bonen/kapucijners, vis en 

vruchten, vloeibare bak-en braadolie, olijfolie en wasmiddel. U krijgt 

gelegenheid om op zondag 30 oktober en zondag 6 november in te leveren en 

tussendoor op woensdagavond 2 november(Dankstond). Inleveren kan, zoals 

gebruikelijk, in beide kerken. 

Alvast hartelijk dank namens beide diaconieën. 

 

LADIES EVENT  LADIES EVENT 

In de vorige Paadwizer is al aangegeven dat het Ladies Event dit jaar 

plaatsvindt op zaterdag 5 november. Het thema is dit keer: Don't worry, be 

happy. Er zijn veel dingen waar je je zorgen over kan maken,  je denkt en 

denkt, het houdt je maar bezig, en je komt er maar niet verder mee. Dan is dit 

hét moment op je te laten bemoedigen op het Ladies Event. Er is een spreekster 

uitgenodigd, daarnaast is er de gelegenheid om aan één van de prachtige 

workshops deel te nemen. We hopen je graag te ontmoeten op zaterdag 5 

november van 13.30 uur tot 17.00 uur. Zaal is open vanaf 13.45 uur. Eigen 

bijdrage bedraagt € 5,-- . Opgeven voor 31 oktober bij Thea Cuperus : 

theacuperus@hotmail.com of tel 06-233 38 503/ 424280. Graag tot dan!! 

 

ZINGEN 

Zingen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar/uitnodiging aan 

mannen om mee te zingen. 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 20 november, zal het 

mannenkoor ‘Sjongersnocht’ medewerking verlenen aan de morgendienst in De 

Ontmoeting.  

Graag nodigen wij mannen die graag zingen uit om in de dienst met het koor 

mee te zingen; Uiteraard is het wel gewenst dat als u hier voor voelt dat u 

enkele keren mee oefent tijdens de repetitie-uren van het koor op vrijdagavond 

van 19.00 uur tot 20.30 uur.  

Om inzicht te krijgen in het aantal mannen dat in deze dienst met het koor mee 

wil zingen vragen wij u om voor 14 oktober contact op te nemen met R. 

Buwalda (tel. 422688) of W. Rozendal (tel. 423712).  
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FIETSEN VOOR DE ARMSTE KINDEREN IN RWANDA 

Het heeft even geduurd voor u verslag krijgt maar daar is ie nu dan. Eigenlijk 

zijn de indrukken te veel geweest en te moeilijk om over te dragen. Toch zal ik 

een poging wagen. Samen met Hendrikus Boers uit Oentsjerk met verder nog 

22 anderen heb ik begin juni de Muskathlon in Rwanda gefietst. Op de racefiets 

over 400 kilometer dwars door Rwanda. Dacht ik vooraf, ‘wat jammer van al 

die tijd op de fiets’ tijdens het fietsen merkte ik wel hoe juist op deze manier ik 

kennis mocht maken met het prachtige landschap, de cultuur en de mensen. Als 

je weet wat het land mee gemaakt heeft met de grote genocide dan is het 

bewonderingswaardig waar ze nu staan. Is het bewonderingswaardig hoe 

positief en optimistisch men ingesteld is. Men was ondanks de grote armoede 

blij en vol hoop! Wat kunnen wij daar nog wat van leren.   

 

Het land is na de grote genocide van 1994, waar in korte tijd ca. 800.000 

mensen stierven en ruim 810.000 kinderen wees werden weer opgebouwd en is 

het op veel gebieden zelfs koploper in Afrika. Maar hoe positief het ook lijkt en 

misschien is, onder de oppervlakte leven veel mensen nog met oorlogstrauma’s 

en gaan ze gebukt onder diepe armoede. 

 

We hebben ook met eigen ogen gezien hoe Compassion te werk gaat, onder 

meer doordat we voormalig sponsorkinderen tegenkwamen die goed terecht 

zijn gekomen en vaak op hun beurt nu anderen helpen. 

 

De ontmoeting met ons eigen sponsorkind was echt een hoogtepunt.  Samen 

met een tolk heb ik haar thuis ontmoet, haar ouders mogen ontmoeten en met 

hen mogen praten. Gelukkig had zij beide nog, veel vaders laten hun gezin in 

de steek omdat ze het niet meer kunnen onderhouden. Deze vader is bij zijn 

gezin gebleven hoewel hij zich zeer schaamt voor zijn onvermogen en zich zeer 

afhankelijk weet van juist een project als Compassion maar wel erg blij is dat 

zij uitgekozen is om mee te mogen doen. Dat geeft hen hoop… en dan de 

sponsor mogen ontmoeten, mensen uit een zo ander land speciaal voor hun? Ze 

begrepen het amper. Wij als gezin hopen de komende jaren voor dit gezin wat 

te mogen betekenen. Een stuk hoop bieden voor een betere toekomst. We zien 

ernaar uit hoe zij, samen met 159 kinderen die we als fietsgroep samen met 

onze vrienden, familie en gemeente leden ondersteunen verder tot bloei gaan 

komen! 
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Compassion gebruikt de giften die wij bij elkaar brachten voor de projecten in 

Rwanda die zo met elkaar 78.000 van de allerarmste kinderen sponsoren. Zij 

krijgen naast extra ondersteuning voor school, tijd om kind te zijn, aan sport en 

spel te doen, het thuisfront krijgt begeleiding, medische zorg etc. Kortom men 

trekt met deze kinderen op.  Als fietsers aan deze tocht hebben we samen voor 

zeker 161 kinderen een sponsor mogen vinden en daarnaast nog ruim 115.000 

euro bij elkaar gehaald dat naar de projecten algemeen gaan. De begeleiders en 

hun werkzaamheden.  

Wij hebben hiervan 10 sponsorkinderen en ruim € 26.000,00 bij elkaar 

gebracht. Een geweldig resultaat voor onze regio! Voor al de gevers van kleine 

en grote bedragen…. Ontzettend bedankt!!! Ik heb de stralende lach van de 

ontvangers mogen zien …. De hoop mogen lezen in de ogen van met name de 

ouders. De kracht van ex-compassion kinderen. Maar helaas kan ik dat gevoel 

niet overbrengen. Maar weet dat al die kleine bedragen met elkaar daar heel, 

heeeel veel betekend voor overleven! 

4
de

 musketier fietser Gerke Jilt Veenstra 

P.S. op de komende gemeenteavond mag ik iets komen vertellen.  

INLOOPOCHTEND 

Dit voorjaar zijn wij gestart onder de naam IT TREFPUNT, met 

inloopochtenden in de vernieuwde zalen van onze kerk, 1 keer per 14 dagen, op 

donderdagochtend vanaf 9.30 uur tot ongeveer 11.30. U kunt genieten van 

gratis koffie/thee/fris, de kranten lezen, spelletjes doen of gezellig met elkaar 

praten. We hebben ook veel boeken en tijdschriften die u zo kunt meenemen, 

lezen en terugbrengen. U mag ook eigen boeken inleveren, die anderen 

vervolgens kunnen lezen. Ook is het al mogelijk om kapotte spulletjes mee te 

nemen voor ons repaircafe, indien u geen andere mogelijkheden heeft om die te 

laten maken. Nieuw is, dat u hulp kunt krijgen bij brieven over Zorg/WMO, 

financiële of heel veel andere zaken. Dat kan tijdens de inloop en eventueel in 

een aparte ruimte. U kunt ook vragen of één van onze organisatie (de 

vertrouwenspersoon) bij u thuis wil komen om u te helpen, via 0613765741. 

Wilt u in de directe omgeving ergens naar toe (winkel, arts, ziekenhuis) en heeft 

u vervoer nodig, ook dan kunnen wij u misschien helpen. 

Zoals u weet, wordt onze organisatie op veel manieren gesteund door zowel de 

Gereformeerde als Hervormde kerk. Wat u misschien nog niet weet, is dat de 

plaatselijke Rabo bank ons financieel steunt met een bedrag van € 1.000,00. 

Hartelijk dank daarvoor!! De Rabo zet zich in de omgeving nl. in voor 

maatschappelijke initiatieven c.q. activiteiten, die laagdrempelig en voor 
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iedereen toegankelijk zijn. Wij willen dat ook en streven naar een soort 

dorpshuisfunctie voor iedereen in Damwâld en omgeving, een streven dat past 

bij het beleid van de bank ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. 

We hopen dat het een mooi seizoen mag worden: dat veel mensen komen en 

terugkomen, omdat ze er iets vinden! De organisatie wil hiervoor alles in het 

werk stellen en daarom ook proberen met nieuwe activiteiten te komen, het 

liefst door u zelf aangedragen! Uiteindelijk willen we toe naar een situatie en 

plek waar iedereen graag naar toe gaat: voor gezelligheid, voor informatie, voor 

hulp, voor een workshop of een cursus en misschien zelfs voor video en film!! 

Dan zal niet zo 1, 2, 3 klaar zijn, maar met uw hulp, enthousiasme en anderen 

enthousiast maken kan er iets moois ontstaan.  

OVER DE 17+ KRINGEN EN DE BELIJDENISGROEP 

Voorzichtig hebben we onze start weer gemaakt met de kringen voor 17+-ers. 

Helaas was er wat verwarring in en rond de uitnodigingen, en daarom 

vermelden we hier in de Paadwizer nog eens wat de bedoeling is. Er zijn in 

principe twee groepen: een op maandag om half acht in het Skûlplak met ds. 

Timmer en een op vrijdagavond om half acht thuis bij ds. Boukes. Allerlei 

thema’s uit het christelijk geloof komen aan de orde. Daarbij gaat het niet 

alleen om het opdoen van kennis (al is wat kennis nooit weg), maar ook om 

meningsvorming. Wij vinden het beiden heel boeiend om met jullie in gesprek 

te zijn. De precieze data die in oktober gepland zijn, zijn: maandag 10 en 24 

oktober, of vrijdag 14 en 28 oktober. We hebben er zin in!  

Op 22 september hadden we een eerste ontmoeting met de belijdenisgroep. Die 

was in de vorige Paadwizer al aangekondigd in twee stukjes, maar de 

oplettende lezer was het misschien al opgevallen dat de groep van ds. Timmer 

en die van ds. Boukes op hetzelfde tijdstip en op dezelfde locatie bij elkaar 

kwamen. Op dat moment moest het nog officieel gemaakt worden, dat het een 

gezamenlijk project zou worden. Maar die toestemming werd in beide 

kerkenraden met vreugde gegeven. We gaan dit jaar werken met eigen gemaakt 

materiaal: er zijn een aantal filmpjes opgenomen, waarin het geloof wordt 

uitgelegd aan de hand van de Tien Geboden, en die zijn de basis voor de rest 

van de avond. Het betekent dat je maar liefst elf premières beleeft, als je aan 

deze groep meedoet! Wil je nog aansluiten: we komen bij elkaar op 

donderdagavond om de veertien dagen om 20 uur in It Skûlplak; de 

eerstvolgende avonden zijn op 6 en 20 oktober.  

Ds. Timmer en ds. Boukes. 
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BIJBELKRING 

Op de Bijbelkring gebruiken we dit jaar het boekje ‘Leven met de Psalmen’. 

Dit is materiaal dat wordt uitgegeven door het Evangelisch Werkverband 

binnen de PKN. Materiaal speciaal bedoeld voor gespreksgroepen met als doel: 

dat wij leerlingen van Jezus zijn in de kracht van Gods Geest. 

Voor 2016 zijn de volgende data vastgesteld voor de Bijbelkring: 13 oktober 

(dat valt samen met een wijkavond, maar dat kon niet anders), 10 november en 

8 december. Deze donderdagavonden beginne we om 19.30u in het Skûlplak. 

Welkom om mee te doen! 

GESPREKSGROEP “GELOVEN BOVEN DE DERTIG” 

Als een gespreksgroep zolang bestaat als deze, zou je zeggen dat die wel de 

moeite waard moet zijn. Het idee is vrij simpel: we komen op een avond 

(meestal de woensdag om 8 uur) bij elkaar, en lezen samen de Bijbel. Al is er 

ook ruimte voor een onderwerp waar mensen in de groep meer over willen 

weten. We delen onze mening, we delen ons geloof. En zo leren we veel van 

elkaar, en samen leren we veel over God en zijn Woord. Na het vorige seizoen 

(we hadden toen best een moeilijk onderwerp gekozen: stukken uit de 

Openbaring van Johannes) wilde de groep ook dit jaar weer graag verder gaan. 

Waarover we het gaan hebben? Dat bepalen we samen. En daarom wil ik graag 

de eerste avond aankondigen: op woensdag 19 oktober om 20 uur in de 

Ontmoeting. Ik (ds. Boukes) zal dit seizoen weer met de groep optrekken. Lijkt 

het je wat? Iedereen is van harte welkom.  

 

PAPIER IN DE PONG 

Een euromunt ontmoet een vijftig euro biljet, en zegt: "Hoi, waar ben jij 

allemaal geweest? Ik heb je tijden niet gezien hier." Het biljet antwoordt: "Ik 

ben in casino’s geweest, op een cruiseschip, bij een paar voetbalwedstrijden. 

Lekker afwisselend." De munt antwoordt zuchtend: "Tsja, en raad eens waar ik 

ben geweest… Collectezak, kerk, collectezak, kerk…” 
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OM TE NOTEREN 

Collectebonnen 

De eerstvolgende verkoop is op maandag 7 november van 19.00 tot 20.00 uur. 

Hervormde gemeente: K. van der Veen Bûterblom 9 

Gereformeerde Kerk: De Ontmoeting 

 

Oud papier 

Hervormde gemeente 7 / 11 november 

Gereformeerde Kerk  29 oktober  

 

Tabitha 

Wij hopen als vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen op 12 oktober, 26 

oktober en 9 november. Graag tot ziens, 

VERSCHIJNINGSDATA 

Nr inleveren tot 24.00 uur Verschijningsdatum 

71    25 oktober   3 november 

 

Het maximaal aantal pagina’s per editie is 40 

 

Graag op tijd uw kopij inleveren op paadwizer@pkndamwald.nl  of op Foarwei 

121, Damwâld  tel. 0620556845 

 

 BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE

COLLEGE VAN DIAKENEN 

Zending Oktober 2016 MAF flying for life 

MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen 

gebieden leven. Met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF deze 

mensen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp) 

organisaties doen dank zij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 

minuten stijgt ergens ter wereld een MAF vliegtuig op om te helpen. 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Dankstondcollecte: 

Op woensdag 2 november a.s. mogen wij als gemeente weer dankstond voor 

gewas en arbeid vieren. 

Voor deze bijzondere collecte ontvangt u weer de bekende acceptgirokaart, 

zodat ook een ieder die niet in de kerk kan komen zijn of haar gift kan geven. 

De opbrengst van deze collecte is geheel bestemd voor het eigen kerkenwerk. 

Hartelijk aanbevolen !!  

UITNODIGING WIJKAVONDEN 2016 

Graag maken we u attent op de komende wijkavonden. Dit jaar is het thema: 

‘Deel je leven!’. We hopen weer een leuk programma te kunnen maken.   

Wat we wel alvast kunnen zeggen: Neem allemaal iets mee wat u met iemand 

zou willen delen (Wat u meeneemt kunt u na afloop zelf weer meenemen naar 

huis). 

 

De data voor de wijkavonden zijn: 

Donderdag 13 oktober  

Dinsdag 8 november 

Donderdag 17 november 

 

Let goed op: u krijgt een uitnodiging thuis bezorgd. Daarop staat aangegeven 

op welke datum uw wijkavond zal worden gehouden. U kunt zich dan 

inschrijven door te bellen of te mailen. Verdere info daarover staat op de 

uitnodiging die u dus binnenkort thuis krijgt bezorgd.  

Graag tot ziens op de wijkavond! 

OPBRENGST COLLECTES 

Diaconie: 

augustus 

07 Stichting Trijntje Beimers     €  169,30 

14 H.G.J.B.      "   145,30 

21 SOS Kinderdorpen     "   217,50 

28 Mercy Ships      "   180,22 

  

Zendingsbussen Kerken  juli en augustus  "   331,49 
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september 

04 Stichting Fryslân 58     €   109,55 

11 Jeugdwerk Protestantse Kerk   

Sirkelslag betrekt jongeren bij de Kerk   "     92,89 

11 Versterk de Kerk in het Midden-Oosten (HA) "   182,45 

25 The Bread Basket     "     87,76 

Zendingsbussen september    "   135,85  

 

Kerkrentmeesters  

Collecten: 

September   € 435,25 

 

bouwfonds 25-09  € 96,80 

 

giften: 

NN  via ds. Timmer  € 30,00 

NN  via ds. Timmer  -  20,00 

NN   via B. Kooistra  - 50,00  voor orgelfonds 

 

 
KERKELIJK BUREAU 

 

 D. Zuidema, Roggeblom 2, tel. 422292. E-mail  d.zuidema01@knid.nl 

 Wij verzoeken u te melden  

 geboorte,  

 kerkelijke huwelijksbevestiging 

 overlijden,  

 verhuizing buiten Damwâld 

 

Geboren 

19-07-2016: Ruben Johannes, zoon van Sikko en Henriette Visser- Kooistra, 

Foarwei 105 

 

Overleden 

op 30 augustus: Wieger van der Meer, G.W. v.d. Meistrjitte 1, in de leeftijd 

van 66 jaar 

op 5 september: Trijntje Johanna Veenstra, Zomerweg 75, Noardburgum, 

in de leeftijd van 66 jaar 
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Nieuw ingekomen 

van Dantumawâld/ Broeksterwâld:  Bennie Geert Turkstra (19-09-1990), 

belijdend lid en zijn vrouw Hanna Ilse Turkstra- Hellinga (08-03-1994), 

belijdend lid. Hun nieuw adres is Griene Krússtrjitte 3.  

 

Overgekomen van 

de CGK Dokkum (met attestatie) het gezin S.J. Visser, Foarwei 105: 

Sikko Johan Visser  (30-11-1969). 

Henriette L. Visser- Kooistra ( 21-09-1974) belijdend lid 

Chantal Esmée Visser (12-12-2007) dooplid en 

Ruben Johannes (19-07-2016) 

 

Vertrokken naar 

De Westereen: Hendrik van der Kwast, Badhúswei 9 

Dokkum: Alie Woudstra, Foarwei 79 

 

Getrouwd op 16 september 

Bennie G. Turkstra en Hanna I. Turkstra- Hellinga, Griene Krússtrjitte 3 

Ane Jouke Schat en Alie Schat- Woudstra, Foarwei 79  

WIJKNIEUWS 

Verjaardagen: 
Misschien is het leuk om onderstaande personen een kaartje te sturen met hun 

verjaardag. 

Rienk Eisma            10-10-2006   Haadwei 30, 9104 BG Damwâld 

Pieter Kloosterman 24-10-1990  Wynbrekker, Nije Hale 51, 9104 DS Damwâld 

 

Bedankt: 

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik u van harte bedanken voor 

uw meeleven na het overlijden van mijn vrouw en onze mem Ytje Bosch-

Loonstra. De vele kaarten en  telefoontjes hebben ons zeer goed gedaan. 

Hartelijk bedankt daarvoor! 

Dhr. P. Bosch, Talma Hoeve, kamer 12 

 

Wij willen graag via deze weg iedereen bedanken voor de felicitaties voor ons 

50 jarig huwelijksjubileum en voor het medeleven tijdens Tine haar opname in 

Drachten. 
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Met vriendelijke groet, Marten en Tine van der Molen-Teitsma, 

Blauwhuisstraat 17, 9104 EV Damwoude  

 

Huwelijksjubileum: 

Op dinsdag 11 oktober hopen Sytse en Fokje de Boer – van der Veen 

(Achterwei 21, 9104  CM) 25 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren jullie van 

harte en wensen jullie Gods zegen toe voor de toekomst. 

TOT BESLUIT 

Het nieuwe seizoen is inmiddels goed van start. Vele groepen komen weer 

samen. Ik vind het fijn om mensen te spreken bij deze verschillende groepen. 

Via nieuwsbrief en website worden jullie op de hoogte gehouden over de data 

van de bijeenkomsten. Het eerste deel van het seizoen leg ik de nadruk op het 

leiden van de bestaande groepen, zodat we een goede start kunnen maken. Het 

is mijn bedoeling om na de jaarwisseling iets extra’s aan te bieden, bijvoorbeeld 

een thema-avond over opvoeding en gezin, of een avond rondom het nieuwe 

Liedboek. Daar komt nog wel meer informatie over. 

Ontvang voor nu onze hartelijke groeten. 

Ds. G. Timmer 

 

 BERICHTEN GEREFORMEERDE KERK

BERNETSJERKE 

Elke zondagmorgen voor de groep 1 tot en met 8 van de basisschool 

 

KERKVERVOER 

 

16 en 23 oktober 

T.J. Smit        Badhuisweg 24 

 

30 oktober en 6 november 

M. Verbeek      Gerrit Durksweg 8   
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KERKELIJK BUREAU 

 

S. Brandsma, A. Prakkenstrjitte 14, tel 421970 E-mail 

s.a.brandsma@hotmail.com Wij verzoeken u, schriftelijk, telefonisch of per 

e-mail te melden: 

 Bij geboorte de geboorteplaats en datum 

 Mededeling doop gegevens. 

 Melding bij kerkelijke huwelijksbevestiging de datum en plaats. 

 Melding bij overlijden de datum en plaats. 

 Melding bij verhuizing buiten Damwâld een verzoek om bij  

 onze kerkelijke gemeente te blijven.(voorkeurlid) 

 Meldingen betreffende administratie V.V.B. (Vaste Vrijwillige 

Bijdragen), bijdrage diaconie en bijdrage zending  

 
 

Geboren: 

16 augustus  Maria Cornelia, (Neline) dochter van Fedde en  

       Yteke Stellema-Vastbinder, Kavelwei 11, Broeksterwâld, sectie 16. 

30 augustus Femke Erry, dochter van Marten en Froukje Jagersma-de Jong, 

       Haadwei 79, sectie 05. 

 

Gedoopt: 

4 september Mark, zoon van Ronald en Anneke Hoekstra-Merkus, 

Camstrastrjitte 23, sectie 02. 

 

Verhuisd : 

B. van der Bij, van Brouwersteeg 1a, Dokkum, naar Camstrastrjitte 20, sectie 2. 

Ferdie Kramer, van  Lolkjelân 4, Goutum, sectie 06, naar Wyger Martensstrjitte 

                         45, sectie 06. 

Wouter van der Meer, van Bûterblom 23, sectie 09, naar Dr. Olijslagerstrjitte 

  17, sectie 01. 

  

Vertrokken: 

Dokkum Sijbe van der Wal, Ds.Germswei 70, sectie 11. 

 

Overgegaan naar Herv. Gem. Ikker-/Moarrewâld: 

Gezin D. Hoekstra-Holwerda, Mr. P.T. v.d.. Herbergloane 15, sectie 11. 
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Onttrokken: 

Hendrik Huizinga, Nijewei 20, sectie 11. 

Ingekomen van: 

Driesum  Hendrikje Johanna de Boer d.l., De Coninckstrjitte 27, sectie 05. 

 

Overleden: 

26 september, Fokke van der Veen, Brugchelencamp , kamer 224, 

   De Westereen, sectie 04, in de leeftijd van 88 jaar. 

 

IN MEMORIAM 

Zr. Antje Jagersma-Brouwer  

Zr. Antje Jagersma-Brouwer werd de laatste tijd van haar leven verzorgd in 

Brugchelencamp in De Westereen. Op 29 augustus is ze daar gestorven na een 

ziekbed van enkele dagen op de leeftijd van 91 jaar. In De Westereen was ze 

ook geboren op 1 december 1924. Ze was in het gezin de oudste, en groeide op 

in Ikkerwâld. Het was een tijd zonder veel luxe en rijkdom, een tijd van hard 

werken. Vooral toen haar vader op jonge leeftijd stierf. Het betekende voor 

haar, dat ze nodig was in de zorg voor het gezin. Het doorkruiste het ideaal dat 

ze koesterde: ze was graag in de verpleging gegaan. Het zorgen zat in haar 

karakter.  

De oorlog kwam met zijn gevaren. Ze raakte betrokken bij het verzet, en 

fungeerde een aantal keren als koerierster. Gelukkig werd ze daarin bewaard. 

Na de oorlog leerde ze haar man Piet Jagersma kennen. Ze trouwden, gingen 

wonen op Broeksterwâld, en kregen drie kinderen, Sikke, Dik en Gerda. Ze 

waren gelukkig, ook al waren ze wel verschillend. Haar man was een 

Gereformeerde van de oude stempel, maar zij dacht ruimer. Het werd geen 

probleem tussen hen. Haar man bleek geen goede gezondheid te hebben. Maar 

zij zorgde heel zorgvuldig voor hem. Haar gaven als verpleegster hielpen haar. 

In 2004 overleed hij, en zij verhuisde (zoals ze samen al van plan waren 

geweest) naar Nij Tjaerda. Daar heeft ze een goede tijd gehad. Ze voelde zich 

er thuis. Tot ze ook een heel donkere periode meemaakte, toen ze opeens 

depressief werd. Gelukkig hielpen de behandelingen haar, maar het bleef wel 

wat op de loer liggen. Daarom was het beter dat ze een verzorgde plek kreeg in 

De Westereen, waar ze goed voor haar waren. Haar kinderen, en in het 

bijzonder Sikke die veel bij haar was, zagen naar haar om. Haar levenseinde 

kwam vrij snel. Een longontsteking werd haar uiteindelijk te veel. Maar ze 

vertrouwde op God. “Bij u is mijn leven geborgen, in de schaduw van uw 
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vleugels zal ik schuilen”, staat boven de rouwbrief. In dat teken hebben we 

afscheid genomen van haar leven, dankbaar om alles wat ze gegeven heeft. 

Mogen de herinneringen aan hun moeder en beppe de kinderen en de 

kleinkinderen troost en kracht geven.  

 

COLLEGE VAN DIAKENEN 

Groene kerk 

BTW zaken i.v.m. aanschaf zonnepanelen. De vorige keer heb ik u verteld dat 

de antwoorden geruststellend zijn en dat is ook het geval bijv. als het gaat om 

de btw vrijstelling die de kerk heeft. Ik schreef ook dat de btw op de aanschaf 

en het arbeidsloon kan worden teruggevraagd. Dat klopt, maar  er moet ook btw 

worden betaald, waardoor van de totale teruggaaf (veel) minder overblijft. De 

berekening is niet geheel duidelijk vandaar mijn vraag hierover en nog een paar 

andere vragen aan de inspecteur op dit moment. Over het systeem dat nu al 

weer enkele weken draait kan ik u meedelen dat het prima werkt en heel veel 

oplevert. De volgende keer zal ik met wat cijfers komen. 

 

Mantelzorg 

Mantelzorgers, soms zorgen ze dag en nacht voor geliefden, vrienden, 

kennissen of buren en vaak vergeten zichzelf daarbij. Mantelzorgers luisteren, 

troosten en nemen meerdere taken op zich, vrijwillig en onbetaald! Die zorg 

begint vaak klein en kan uitgroeien tot een dagtaak. Mantelzorgsteunpunt  het 

Bolwerk heeft veel informatie voor mantelzorgers en regelingen en 

voorzieningen en ze bieden ook MantelzorgMaatjes. Die maatjes kunnen  

regeltaken overnemen van mantelzorgers zodat die minder belast worden en tijd 

voor ontspanning krijgen. Op dit moment is het Bolwerk op zoek naar 

mensen/vrijwilligers die (voor een dagdeel) mantelzorgmaatje willen worden in 

Damwȃld en omgeving. Deel je leven is het jaarthema van het nieuwe seizoen 

dat net is begonnen. We delen ons leven met velen, gaan relaties aan en 

verbinden ons binnen en buiten de kerk!! MAAR: Deelt u uw leven met een 

mantelzorger door u aan te melden als vrijwilliger, als zorgmaatje?? U kunt u 

aanmelden via uw Diaconie of rechtstreeks bij het Bolwerk, Zuiderschans 10 te 

Dokkum, tel. 0519-292223. Brochures van St. Welzijn het Bolwerk liggen in de 

hallen van de kerk. 
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NA HET VERTREK VAN ONZE KERKELIJK WERKSTER 

Op 4 september hebben we een goed afscheid gehad van mw. Ytje Hinke 

Attema, die zes en een half jaar in onze gemeente heeft gewerkt. De 

vraag is: hoe gaan we nu verder? Wat betreft de langere termijn nemen 

we even de tijd om daar goed over na te denken. De kerkenraad is bezig 

een commissie te vormen, die een aantal mogelijkheden moet uitwerken, 

zodat we er aan het einde van het jaar met de gemeenteavond over 

kunnen praten. Daar moet dan een concreet voorstel uitkomen, dat in het 

voorjaar aan de gemeente zal worden voorgelegd. In de loop van het 

seizoen hoort u daar ongetwijfeld meer over.  

Maar voor de korte termijn betekent het, dat ik (ds. Boukes) het werk in 

de gemeente alleen zal moeten doen. Daarbij staat voorop, dat ernstige 

zaken (ziekte, sterven en grote zorgen) voorrang hebben. En verder moet 

er ruimte zijn voor ieder, die om wat voor reden ook een dominee nodig 

heeft – ik zou het heel erg vinden als dat niet meer zou kunnen.  

 

Maar om dat mogelijk te maken hebben we een paar aanpassingen 

afgesproken in wat tot nu toe mijn vaste taak was:  

- tijdelijk gaat de leeftijdsgrens voor verjaardagsbezoeken van 75 naar 

80 jaar. Ik probeer altijd te komen feliciteren op de dag na de 

verjaardag (behalve in het weekend en op woensdag, want die dag 

probeer ik vrij te houden), maar soms kan er wat tussen komen. 

- tijdelijk laat ik de bezoeken bij huwelijksjubilea over aan de 

wijkteams.  

 

Het aantal ‘verplichte’ bezoeken neemt dus af, om zo de gelegenheid te 

houden voor verrassende bezoeken: minder wet, en meer genade dus! Ik 

hoop dat ik zo de kracht en de tijd vind om er voor ieder te zijn.   

Ds. Boukes 
 

BEZOEKJES 

Een bezoekje in de week na de Avondmaalzondag, zou U dat ook wel willen? 

Neem dan contact op met Jeltsje Tigchelaar, tel 423660 (’s avonds) 
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KOFFIESOOS 

We komen elke dinsdagmorgen vanaf half 10 bij elkaar om gezellig koffie te 

drinken. Komt u ook eens langs? Iedereen is van harte welkom in de 

ontmoetingsruimte van de kerk. 

Gastvrouw is: 

11-10-16 mevr. J. Kooistra, Haadwei 59 

18-10-16 mevr. J. Bokma, Camstrastrjitte 35 

25-10-16 mevr. T. Koonstra, Koweblomke 32 

01-11-16 mevr. H. v. d. Veen, Nije Hale 13 

08-11-16 mevr. P. Sikma, De Halewei 41 

15-11-16 mevr. S. Bouma, Sjollemastrjitte 5 

 

Wilt u bij verhindering met iemand ruilen of bellen naar 421841?  

 

WIJKNIEUWS 

 

Wijk 1 

Op het moment dat we dit stukje 

schrijven hebben we het 

gezamenlijk koffiedrinken voor 

onze wijk nog voor ons. 

Op 2 oktober gaan we na de dienst 

met z’n allen naar het Honk, waar 

we ongedwongen elkaar ontmoeten 

en misschien nog wat beter leren 

kennen. 

Onder het genot van een kopje 

koffie of thee. Uiteraard is ook de 

jeugd van harte welkom. 

Graag heten we de families de 

Jong, Thiedemawei 14 en Hoekstra, 

Thiedemawei 11 van harte welkom 

in onze wijk.  

Heer Vlasman, Prakkenstraat 16, 

alvast gefeliciteerd met uw 

verjaardag op 2 november a.s. We  

 

 

 

wensen u nog veel jaren in goede 

gezondheid en Gods zegen toe. 

We weten dat er in onze wijk 

mensen zorgen hebben over hun 

gezondheid.  Niet iedereen wil met 

name genoemd worden, maar toch 

willen we laten weten dat we aan 

hun denken en voor hen bidden. 

Mogen ze zich gesteund weten door 

Gods nabijheid en kracht. 

Team van wijk 1: Janny, Bettie, 

Inge, Dukke en Jan 

 

Wyk 2  

Op 24 oktober hopet Mefr. Bouma-

Dreyer, Sjollemastrjitte 5, har 

jierdei te betinken en Dhr. J. 

Hoekstra, Schwartzenbergstrjitte 16 

op 27 oktober. 

Allebeide fan herte lokwinske, in 

goede dei en in goed nij libbensjier 

tawinske ! 
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De fam. Bosch, 

Schwartzenbergstrjitte 9, moast in 

sweager ferlieze. Altyd in fertriet, 

in leech plak yn de famylje, 

sterkens tawinske om dit fertriet en 

gemis in plakje te jaan. 

Bij de fam. Dijkstra, 

Schwartzenbergstrjitte 10 binne 

soargen om de sûnens fan in pake- 

en beppesizzer. We kinne allinne 

mar bidde dat de behanneling 

oanslaan mei. 

Sappie Postma-Klaver, 

Camstrastrjitte 9, fielt har wat 

better, dêr binne we tankber foar. 

Se moat noch ien kear nei de 

Daniel den Hoedtkliniek foar in 

behanneling. 

We bidde en hoopje dat dit har 

foarút helpe mei. 

Ut namme fan it wykteam in 

hertlike groet, 

Gauke en Aly Zijlstra 

  

Wijk 3 

De familie Huizinga  van de 

Doniawei 89  is verhuisd naar de 

Doniawei 24, dat zij zich spoedig 

thuis mogen voelen in deze woning 

en op deze buurt. 

Vanaf deze plaats willen wij de 

fam. Talsma  van de Doniawei 36 

van harte feliciteren met de 

geboorte van een kleinzoon. 

Dat jullie veel van hem mogen 

genieten en dat hij voorspoedig op 

mag groeien. 

Het duurt nog even, maar dan is er 

feest in de Mr P.A. Bergsmastrjitte 

29. Want op 25 oktober hoopt het 

echtpaar van Dijk-van der Bij 50 

jaar getrouwd te zijn. 

Alvast van harte gefeliciteerd en 

Gods zegen toegewenst. 

Op dinsdag 20 september is dhr. H. 

Olivier van de Doniawei 67 op de 

grond gevallen en naar het MCL 

(Leeuwarden) gebracht. Hij bleek 

een beroerte te hebben gehad. 

Wij wensen hem veel sterkte en 

vertrouwen toe voor de toekomst. 

Rinse Alkema van de Doniawei 27 

is weer thuisgekomen uit het 

UMCG (Groningen). 

Hij zal de toekomende tijd nog wel 

de nodige kuren moeten ondergaan. 

Het blijft voor Rinse, zijn broer en 

zijn ouders een moeilijke en 

onzekere tijd. Wij wensen Rense en 

zijn ouders/broer veel sterkte 

en  geloofsvertrouwen toe, voor de 

toekomst. 

Met een vriendelijke groet, 

Aafke, Aukje en Sietse 

 

Wijk 4 

Mw. S. Zijlstra-de Vries is intern 

verhuisd in Talma Hoeve te 

Veenwouden. Zij woont nu op 

kamer 8 en wij hopen dat zij zich 

thuis mag voelen in haar nieuwe 

kamer. 

Dhr. A Schat, Nij Tjaerda 114 is 

nog steeds bezig met 

behandelingen. Hij voelt zich 

redelijk goed. Wij wensen hem 

samen met zijn vrouw veel sterkte 

toe voor de komende tijd. 
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Dhr. F v.d Veen, Brugchelencamp 

De Westereen,  is op 26 september  

overleden op de leeftijd van 88 jaar. 

Wij wensen de familie veel sterkte 

toe met dit verlies. Mag de Here 

hen troost geven voor de komende 

tijd. 

Namens het wijkteam Henk 

Schreiber  

 

Wijk 5 

Op 30 augustus is op Haadwei 79 

Femke Erry geboren. Ze is het 

dochtertje van Marten en Froukje 

Jagersma en het zusje van Amerins. 

Van harte gefeliciteerd en we 

hopen dat ze in goede gezondheid 

mag opgroeien.  

Nieuw binnengekomen op De 

Coninckstrjitte 27 is Hendrikje 

Johanna de Boer en op Uilke 

Reitseswei 30 zijn Arjen Terpstra 

en Therese Henriette met hun 

zoontje Nick Jente komen wonen. 

Van harte welkom en we wensen 

jullie veel woonplezier toe.  

Dhr. P. Faber Uilke Reitseswei 19, 

heeft een polsoperatie ondergaan. 

We hopen dat het herstel 

voorspoedig mag verlopen. 

Namens het wijkteam een hartelijke 

groet. 

Catrien van Loo 

 

Wijk 6 

Wat een mooie startzondag in de 

kerk. Met elkaar beginnen aan een 

nieuw seizoen. Het thema van dit 

seizoen is: DEEL JE LEVEN.  

Informatie hierover is te vinden op 

de website van de PKN Nederland. 

JEZUS is ons voorbeeld: Hij deelt 

het brood en de wijn met ons. 

In de wijk mogen wij Jappie en 

Rennie feliciteren met hun 40e jarig 

huwelijk. In september is er 

verdriet geweest bij Hiltje Pama, zij 

moest afscheid nemen van haar 

vader. 

Bij Simon en Saakje moest er 

afscheid genomen worden van heit 

en pake. Wij wensen hun beiden 

Gods kracht toe bij het verwerken 

van het verlies.  

Wij wensen een ieder in de wijk 

veel gezondheid en geluk. 

Uw wijkteam.  

 

Wyk 7 

Leave minsken, 

We begjinne fuort mei goed nijs. 

Echtpear van der Meer, Foarwei 

118 binne op 18 oktober 55 jier 

troud, tige lokwinske. It 

opwekkingsliet seit it sa: "In de 

storm, in de strijd, in de moeilijke 

tijd, God is trouw". 

Dat hawwe jim ûnderfûn,  mar ek 

de leafde en trou en de genede fan 

ús Hear. 

 

Moarns gebed (Tekst: Fedde 

Schurer; wijs: Psalm 100) 

 

Wy tankje Jo, barmhertich God, 

beskikker fan ús diel en lot,    

Jo wienen ek yn dizze nacht 

ús hoeder en ús trouwe wacht. 
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Jou ús by't nije moarntiidsljocht 

wer nije sûnens, krêft en nocht, 

It sliepen die ús lichem goed, 

 sa ris ús no ta't wurk fan hjoed. 

 

Dat wy ús amt en plicht, o Hear, 

yn trou ferrjochtsje ta Jo ear, 

Jo geunst mei rêste op al ús dwaan, 

Jo Geast ús Ljocht en lieding jaan. 

 

Sjoch yn genede op ús ta, 

dan sil ús wurk fertuten ha, 

ferjou ús, yn Jo grut geduld, 

ús ûntrou, Hear, en al ús skuld. 

 

Ferljochtsje ús hert, dat tsjuster is, 

lear sels ús nei Jo tsjûgenis, 

it kwea te mijen elke dei 

en hâld ús op Jo rjochte wei. 

 

Wol by Jo wurd Jo seine jaan, 

en Satans ryk teneate dwaan. 

Jou learaars moed en hillich fjoer 

en lied en sterkje ús lânsbestjoer. 

 

Bring treast oan wa't yn need  en 

smert  

Ta Jo ferheffe 't eangstich hert, 

meitsje ús yn alle tsjinspoed  stil, 

hear ús, o God, om Jezus wil. 

It wykteam. 

 

Wijk 8 

Zo langzamerhand  zijn de 

vakanties weer achter de rug. De R 

zit weer in de maand en de herfst 

gaat zijn intrede doen. Het nieuwe 

seizoen is weer begonnen binnen 

onze kerk, alles is weer opgestart. 

Mogen we dit alles doen met 

biddende handen en dat dit seizoen 

gezegend mag worden door onze 

HEER.  

Op 3 augustus mocht de Fam. J 

Rintjema – Sijtsma  aan de Singel 

20 te Damwald, hun 45 jarig 

huwelijk vieren. Nog van harte 

gefeliciteerd met dit jubileum en 

Gods zegen voor de toekomst. 

We hebben als wijkteam deze keer 

niet zoveel te melden. Mocht er iets 

zijn in wijk 8 dan kunt U mij altijd 

bellen tel. 421019 . We hopen als 

wijkteam weer een gezegend 

seizoen in te gaan. 

Met vriendelijke groet van het 

wijkteam 8  J. Bosscha, F. Hoekstra 

en Marleen de Vries. 

 

Wijk 9 

De zomer loopt nu definitief op zijn 

eind en de dagen worden korter. 

Hopelijk heeft iedereen van het 

mooie weer kunnen genieten.  

Het is de laatste tijd rustig in wijk 

9. Laten we er vanuit gaan dat dat 

een goed teken is.  

Wel willen we graag noemen dat 

Tim en Johanna van der Weide op 

14 oktober a.s. hun 45-jarig 

huwelijksjubileum hopen te vieren. 

Van harte gefeliciteerd en alvast 

een mooie dag gewenst. We hopen 

dat jullie nog vele gezegende jaren 

in het verschiet hebben.  

Met een hartelijke groet van het 

wijkteam 
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Wijk 10 

Op de Willemstrjitte 25 zijn nieuw 

komen wonen Willem en Liza 

Stienstra en hun zoontje Sem, en op 

de Nije Hale 40  Erwin de Jong. 

Allen van harte welkom en we 

hopen dat jullie je thuis zullen 

voelen in onze wijk. Familie de 

Haan, Lytste Loane 76, mogen we 

feliciteren met de geboorte van 

kleindochter Mirthe. Geniet van dit 

kleine wondertje. Ook feliciteren 

we wijkleden die een jubileum 

hebben, maar niet genoemd willen 

worden. Verdriet is er bij mevr. 

Van der Veen-Oosterveld, Nije 

Hale 13, nu haar zwager is 

overleden. Ze hadden een goede 

band en ze zal hem zeker missen.  

We wensen u en al degene met 

ziekte en zorgen voor de toekomst 

Gods onmisbare kracht toe en 

gedenk: De Heer loopt aan uw zij 

en op het zwaarste deel van uw 

levensweg draagt Hij u. Mag dit 

voor ons allen een zekerheid zijn 

die we ons leven lang met ons 

meedragen. 

Een hartelijke groet namens uw 

wijkteam,  Griet Hoekstra. 

 

Wijk 11 

Achter de schermen zijn wij als 

wijkteam bezig om onze 

activiteiten voor het komende 

winterseizoen voor te bereiden. 

Later meer hierover. 

Verdriet is er bij de fam. J. Tol, 

Botkepaad 3, nu hun zus/schoonzus 

is gestorven. Ook is er verdriet bij 

de fam. P.A. van der Broeke, Mr. 

P.T. van der Herbergloane 7, nu zij 

opnieuw een familielid moeten 

missen. We wensen jullie veel 

sterkte en Gods nabijheid toe om 

dit verlies te dragen. 

Mw.W. Hoekstra-Wijbenga, 

Badhúswei 49, moet haar voet  rust 

geven, zodat deze goed kan 

herstellen. Van harte beterschap! 

De fam. A. van Hijum, Ds. 

Germswei 2, heeft zorgen om de 

gezondheid van hun dochter 

Rennie. 

Jarig is op 1 november dhr. P.A. 

v.d. Broeke, Mr. P.T. v.d. 

Herbergloane 7. Alvast van harte 

gefeliciteerd en een gezegende dag 

toegewenst.  

Allen een hartelijke groet van het 

wijkteam, Aukje, Ymie, Joke, 

Sonja en Jeannette 
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ALGEMENE BERICHTEN 

 

ZINGEN MAAKT BLIJ! 

Zing, zing, zingen maakt blij. 

Zingen van Jezus, vrolijk en vrij. 

 

En bekend kinderlied dat vaak gezongen wordt door kinderkoren. Van zingen 

worden we blij en dat is de werkelijkheid, niet alleen voor jongeren maar ook 

voor ouderen.  Zingen geeft rust, richt je op God en vult op een goede manier 

de tijd van het ouder worden, als het leven lichamelijk en geestelijk moeilijker 

wordt.  Ja, juist dan! In het wooncentrum Nij Tjaerda aan de Badhúswei in 

Damwâld is al tientallen jaren een ouderenkoor of deftig seniorenkoor. Ja, dan 

moet je daar eerst wonen. Nee hoor! Dit ouderenkoor heeft leden uit Nij 

Tjaerda, maar ook uit Burgum, Wâlterswâld/Driezum, Damwâld en Dokkum. 

En iedere maandagmiddag zingen we  als vrouwen en mannen van half drie tot 

kwart voor vier onder deskundige leiding van dirigent Tim van der Weide. En 

een stok, rollator of rolstoel weerhoudt ons niet om te komen. Alle soorten 

Christelijke liederen zingen en elkaar ontmoeten als ouderen. En dat voor maar 

vijf euro per maand. Moet je dan lid van een kerk zijn? Nee hoor, iedereen is 

welkom. We oefenen voor de Kerstwijding, Paaswijding, burendag en nog veel 

meer.  Bij het ouder worden vallen ook leden af en daarom vragen wij u 

dringend:  “Kom, ervaar het eens en zing met ons mee!” 

Voorzitter  

A. Postma 

 

REIS DAMWOUDE-MAERISTE. 

Van vrijdag 2 tot en met zaterdag 10 september is weer een delegatie uit 

Damwoude naar Maeriste geweest. Dit keer gingen Alle, Meindert, Bart, Geert 

en Johan mee. Theo en Bettie bleven dit keer thuis. Damstra installatietechniek 

uit Driesum heeft ons geweldig gesponsord met een bijna nieuwe bus. Het was 
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voor ons allemaal al weer een paar jaar geleden sinds het laatste bezoek aan 

Maeriste. In die tijd was er dan ook heel wat positief veranderd. Langs de 

hoofdstraat zijn betonnen goten aangebracht voor het hemelwater. Er staan 

huisvuilbakken bij de huizen welke om de 14 dagen worden geleegd. We zien 

zelfs al tuintjes met bloemen. Veel wordt gedaan met geld van de EU. Zelfs 

middenin Maeriste staat een VVV.  

Tijdens het gesprek met de burgemeester kwam ter sprake dat meer dan 15% 

van alle huizen in de dorpen leeg stond. Mensen overlijden of trekken weg naar 

de steden/buitenland. De huizen worden niet verkocht en raken in verval en 

storten in na verloop van tijd. Aan de andere kant worden veel huizen mooi 

gemaakt. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. De kwaliteit van 

de huizen wordt ook steeds beter, ze worden nu gebouwd met stenen i.p.v. 

leem. In Maeriste e.o. is niet veel industrie / werk. Er zijn dan ook relatief veel 

werklozen. Zij krijgen wel een kleine uitkering maar worden ook door de 

gemeente te werk gesteld voor allerlei klussen in het dorp. We hebben een 

goede samenwerking met de gemeente. Afgelopen jaar hebben we zelfs een kar 

met brandhout voor onze kachel gekregen voor Mondo (ons gebouw waaruit 

alles wordt geregeld). 

De kledingpakketten die in Damwoude worden gemaakt hebben we deels in 

twee dagen bij de "100 arme gezinnen” gebracht. Soms ben je blij als je weer 

buiten staat, wat een ellende. Sommige mensen kunnen we gelukkig helpen met 

een rolstoel, rollator of krukken. Andere mensen moeten een aanpassing in huis 

hebben of het dak moet gerepareerd worden, etc. Een mevrouw moet speciale 

medicijnen hebben. Kortom allemaal problemen waarmee wij kunnen helpen. 

Prietenia, onze stichting in Maeriste, helpt deze mensen zoveel mogelijk met 

onze steun. 

We zijn ook op bezoek geweest in een bejaardentehuis in Tihau. Hier leven 20 

ouderen in een te kleine oude verbouwde fabriek met een dak van asbest. Het 

merendeel van de ouderen kwam uit Boekarest en had geen huis meer. Het 

project werd gefinancierd door mensen uit Boekarest en de familie van de 

directrice Muresan. Mevrouw Muresan zoekt financiële steun voor nieuwbouw 

bij diverse bronnen maar het gaat allemaal nog niet zo snel. Van een gedeelte 

van het 3 miljoen kostende gebouw staat het casco er al en ligt er al veel 

bouwmateriaal. Het geld was nu op om de rest af te bouwen. Er was geen geld 

meer voor de bouwvakkers. We zullen dit project blijven volgen want normaal 

zijn bejaardentehuizen alleen voor rijke mensen. 

We hebben in Simlieu gekeken hoe het staat met de school/internaat die we met 

behulp van Sybe Satelit hebben gerenoveerd. Helaas mochten we geen foto's 

nemen maar het zag er prima uit. Van drie slaapzalen van het internaat naast 
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elkaar hebben ze twee slaapzalen gemaakt met een verblijfsruimte in het 

midden met een televisie. De gehandicapte kinderen zagen er gezond uit. Het 

gebouw zag er schoon en verzorgd uit, ook de toiletten en douches. Vroeger 

hadden ze de leidingen van de toiletten onder de grond stuk geslagen waardoor 

in de kruipruimte een zee van uitwerpselen ontstond met alle gevolgen van 

dien. Gelukkig verleden tijd.  

Er is nog natuurlijk nog veel meer te vertellen maar onze algemene indruk is 

dat het een stuk beter gaat met de mensen in Maeriste e.o. Helaas zijn er veel 

mensen die heel erg achterblijven in de vooruitgang. Het zijn vaak de oude en 

zieke mensen die soms leven in mensonterende omstandigheden. We blijven de 

mensen dan ook helpen met ons team in Maeriste. 

Op zaterdag 5 november hebben wij weer onze jaarlijkse koemestactie. Wilt u 

zeker zijn van mest  bel dan naar Bart Dreijer, tel. 0511-421687. 

Voor foto’s van de reis; zie onze website www.damwoude-maeriste.nl 

 

Namens de stichting Damwoude-Maeriste, 

Johan Zwaagstra. 
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CONTACTADRESSEN 

 

 

Hervormde Gemeente  
 

 

 

Predikant ds. G. Timmer  Hearewei  6 421247 

Scriba en       K. Knol Mûnewei 13 421934 

Ús Tsjerkenijs hervormdambv@hotmail.com 

Koster P. Veenstra  Tsjerkeloane 20, 422370 

Beamer beamer.kerkakkerwoude@gmail.com  

It Skûlplak 

 - reserveringen 

 

Gerda Delfstra       Bûterblom   5    

422919 

424206 

 

 

Gereformeerde Kerk 

 

 

 

Predikant Ds. S. Boukes Ald Mear 3 424842 

Scriba 

Klok en Geandewei   

J. Reitsma Frijstêd 21 421542 

janr.reitsma@gmail.com 

Koster P. Schreiber Camstrastrjitte 11 0617204507 

Beamer beamer.kerkdamwoude@gmail.com  

 


