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MEDITATIE 

‘Want de gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit het geloof tot 

geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit het geloof leven.’   

(Romeinen 1: 17) 

 

Maarten Luther heeft in zijn leven een ontdekking gedaan die tot op de dag van 

vandaag zijn doorwerking heeft. Nog steeds wordt de laatste dag van oktober 

aangeduid als Hervormingsdag. Het is de dag waarop Luther zijn 95 stellingen 

op de poortdeur van de Wittenberg spijkerde. Maar die handeling was het 

gevolg van een eerdere ontdekking. Wat heeft Luther ontdekt? 

Luther was eerst voorbestemd om rechten te gaan studeren. Hij veranderde van 

gedachten toen hij tijdens een vreselijke onweersbui de dood in ogen zag. Hij 

was zo dankbaar dat God hem spaarde dat hij besloot om monnik te worden. 

Omdat zijn talenten gezien werden, mocht hij al snel theologie gaan studeren. 

Na deze studie mocht hij les gaan geven en hij ging Bijbelgedeeltes uitleggen. 

De Psalmen en enkele brieven van Paulus. 

Luther deed toen zijn eerste ontdekking. Namelijk dat het Woord van God 

krachtig is. Luther had geleerd om met allerlei wetenschappelijke methodes het 

Woord van God uit te leggen. Maar toen hij met zijn colleges bezig was kwam 

hij er steeds meer achter dat het Woord van God zelf spreekt. De Bijbeltekst 

kwam centraal te staan en van daaruit gaf Luther les. Later was deze 

ontdekking voor Luther de drijfveer om in korte tijd de hele bijbel te vertalen in 

de gewone taal van mensen. 

De tweede ontdekking was dat de rechtvaardigheid van God niet eisend is, maar 

gevend. Luther heeft met God geworsteld. Hij las in de Bijbel dat God 

rechtvaardigheid eist, maar voelde bij zichzelf dat hij dit nooit waar kon maken. 

Hoe meer hij zijn best er voor deed om een rechtvaardige te worden, hoe 

minder ervan terecht kwam. De bevrijding kwam, toen hij in ging zien dat God 

zelf geeft wat Hij eist. Want God gaf zijn eigen Zoon over aan de dood, om 

voor schuldige mensen de straf te dragen. Het geloof in Jezus maakt een mens 

tot een rechtvaardige. Romeinen 1: 17 is voor Luther de sleuteltekst geworden. 

Deze ontdekking gaf hem hemelse vrede. 

De laatste ontdekking die Luther deed is dat deze boodschap niet door iedereen 

aanvaard wordt. Want toen Luther met zijn ontdekkingen naar buiten kwam, 

werd dat niet door iedereen met gejuich ontvangen. Luther werd verweten een 

ketter te zijn. Men beschuldigde hem ervan dat hij de kerk verloochende. 

Uiteindelijk was er voor Luther geen plaats meer in zijn eigen kerk en werd hij 

eruit gezet. Dat was het begin van de kerk van de Reformatie. 
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Wij staan als kerkelijke gemeentes (Gereformeerden en Hervormden) in de 

traditie van de Reformatie. Wij volgen de lijn van Luther. Dan is de vraag 

gepast of de ontdekkingen van Luther ook onze ontdekkingen zijn. 

Hoe is uw omgang met het Woord van God. Merkt u dat het Woord van God 

kracht heeft en dat God daardoor in uw leven wil spreken. We kunnen de Bijbel 

lezen met in ons achterhoofd de gedachte ‘wie zegt mij dat dit allemaal waar 

is?’. We kunnen de Bijbel ook lezen met de verwachting dat God hierdoor tot 

ons gaat spreken. 

Heb u ook ontdekt dat er door Jezus Christus vrede is met God? Misschien bent 

u wel heel erg bezig om voor uzelf alles in uw leven op orde te krijgen. Om 

vanuit uzelf rechtvaardig te worden. Van die gedachte moet een mens ook 

telkens weer bekeerd worden. Om tot Christus te komen en van Hem alleen de 

gerechtigheid te verwachten. Door het geloof alleen. 

Dan hebt u misschien ook al ontdekt dat de boodschap van de genade op 

weerstand stuit. Mensen om je heen begrijpen het niet altijd. Je begrijpt het zelf 

ook niet altijd; soms kun je de grote rijkdom van het evangelie niet bevatten. 

Maar je weet zeker: ik wil het ook niet kwijt.We staan in de traditie van Luther. 

Maar op zichzelf zegt dat nog niet zoveel. De traditie maakt ons niet tot 

gezegende mensen. Gezegend bent u als u hetzelfde hebt mogen ontdekken als 

Luther! En gezegend bent u als u eruit leeft! 

 

 
KERKDIENSTEN 

  

Zondag 13 november  

 

                           Bonifatiuskerk                               De Ikker 

 9.30 uur 14.00 uur 

Voorganger: Da. A.H. Cluistra- 

Boschloo, Hoogeveen 

Ds. G. Timmer 

Organist: Nienke v.d. Heide-Visser m.m.v. gospelduo Promise 

Bijzonderheden:  Diaconaal thema 

Eerste collecte:  Steun mensen in een 

sociaal isolement 

Steun mensen in een 

sociaal isolement 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Kerk Kerk 
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Zondag 13 november  

                           De Ontmoeting 

    9.30 uur  

Voorganger: Ds. A .Elverdink Eastermar  

Organist: Johanna van der Weide  

Bijzonderheden: Fryske Tsjinst  

Eerste collecte:  Binnenlands Diaconaat  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

 

Zondag 20 november   Laatste zondag  kerkelijk jaar 

 
                           De Ikker                             

     9.30 uur    

Voorganger: Ds. G. Timmer  

Organist Ivo van Hijum  

Eerste collecte: St.  Beautiful Gate  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Bouwfonds  

 

                        De Ontmoeting 

 9.30 uur 14.00 uur 

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

Organist: Johanna van der Weide  

Bijzonderheden: Koffiedrinken  

Eerste collecte:  St.  Beautiful Gate St.  Beautiful Gate 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 
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Zondag 27 november   Eerste Advent 

 

                           Bonifatiuskerk                              

 9.30 uur  

Voorganger: Ds. G. Timmer  

Organist: Foeke Wiegersma  

Bijzonderheden: Start kerstproject KingKids 

Eerste collecte:  Perspectief voor (ex) gedetineerden 

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Kerk 

 

 

                         De Ontmoeting 

    9.30 uur 14.00 uur 

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

Organist: Margrietha Zagema Johanna van der Weide 

Eerste collecte: Diaconaal doel Diaconaal doel 

Bijzonderheden  Zie pagina 8 

Tweede collecte: Missionair werk en 

kerkgroei 

Missionair werk en 

kerkgroei 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 

 

 

Zondag 4 december   Tweede Advent 

 

                           Bonifatiuskerk                            De Ikker 

     9.30 uur   14.00 uur 

Voorganger: Ds. G. Timmer Ds. J.F. Mol, Nijega 

Organist: Jaap van der Horn Jelte Cuperus 

Bijzonderheden: Kerstproject KingKids 

Koffie na de dienst 

 

Eerste collecte:  Stichting ORA Stichting ORA 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Kerk Kerk 
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Zondag 4 december   Tweede Advent 

                            De Ontmoeting 

 9.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Tim van der Weide  

Eerste collecte:  Diaconaal doel  

Tweede collecte: PKN t.b.v. Pastoraat  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

 

Zondag 11 december    Derde Advent 

 

                           Bonifatiuskerk                            De Ikker 

     9.30 uur   14.00 uur 

Voorganger: Ds. W.J. van Dijk, 

Surhuisterveen 

 

Organist: Ivo van Hijum Jelte Cuperus 

Bijzonderheden: Kerstproject KingKids  

Eerste collecte: Stichting Damwoude-India Stichting Damwoude-India 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Bouwfonds Bouwfonds 

 

                            De Ontmoeting 

 9.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Johanna van der Weide  

Eerste collecte: Stichting Damwoude-India  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  
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Zondag 18 december    Vierde Advent 

 

 

                           Bonifatiuskerk                             

     9.30 uur    

Voorganger: Ds. G. Timmer  

Organist: Foeke Wiegersma  

Bijzonderheden: Kerstproject KingKids  

Eerste collecte: Stichting Schuilplaats 

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Kerk  

 

                           De Ontmoeting 

 9.30 uur 19.30 uur 

Voorganger: Ds. H.F. de Vries  Dokkum YOUNITED jeugdkerk 

Organist: Margrietha Zagema  

Eerste collecte: Diaconie, Diaconaal doel Goed doel  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen 50% Geref.-50% Herv. 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris 50/50 onkosten 

 

 

 

GEBEDSBIJENKOMST 

Regelmatig proberen we op zondagavond samen te komen om met een groepje 

mensen te bidden. Want het gebed is onmisbaar. In onze gebeden mogen we 

vele dingen bij de HERE God brengen. 

Op zondagavond 6 november wordt er weer een gebedssamenkomst gehouden 

in de Bonifatiuskerk. We beginnen om 19.30u, eerst spreken we met elkaar 

over wat ons bezig houdt en de gebedspunten die daaruit voortkomen. Daarna 

nemen we de tijd om samen te bidden. Om 20.15u eindigen we. We hopen dat u 

met ons mee wilt bidden. Welkom! 
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ZANGDIENST OP ZONDAGMIDDAG 27 NOVEMBER 

De dienst van zondagmiddag 27 november zal het karakter hebben van een 

zangdienst. Dat betekent niet, dat we zomaar wat gaan zingen, maar wel, dat de 

boodschap meer zal zitten in de liederen dan in de preek. De dienst wordt 

voorbereid met de liturgiecommissie, en zal als thema hebben “Op weg naar de 

hemel”. Daar zijn heel wat liederen bij te vinden. In de oude bundel van Joh. de 

Heer vind je er heel wat, die uitzien naar een leven bij God – daar gaan we vast 

een aantal van gebruiken. Maar er is nog heel wat meer mooie muziek te 

vinden. Met de voorbereidingscommissie gaan we daar naar op zoek, in de 

hoop dat het een dienst wordt die onze gedachten trekt naar de heerlijkheid bij 

God. Misschien ervaren we al zingend hier op aarde al iets hemels! 

 

BESTEMMING COLLECTES 

13 november Binnenlands Diaconaat: 

                       Steun mensen in een sociaal isolement 

Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, voelen zich vaak 

alleen staan. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad zet zich, met 

steun van Kerk in Actie, in voor deze mensen. Inloopcentrum Waterwijk is er 

bijvoorbeeld voor wie op zoek is naar warmte en steun. Men kan er terecht voor 

een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. In inloophuis Open 

Haven krijgen mensen met verslavingsproblemen voorlichting en advies en 

kunnen ze vier keer per week aanschuiven voor een warme maaltijd. Ook is er 

een voedselbank en schuldhulpverlening voor mensen met financiële 

problemen. Vandaag collecteren we voor het diaconale werk in Nederland, 

zoals dat van het Interkerkelijke Diaconaal Overleg in Lelystad.  

20 november: Stichting Beautiful Gate Nederland 
Stichting Beautiful Gate Nederland ondersteunt een aantal organisaties en 

projecten, die in Afrika zich inzetten voor kansarme kinderen en gezinnen. De 

nadruk van deze organisaties ligt op het gebied van het verbeteren van 

levensomstandigheden voor kansarme kinderen, het versterken van de 

draagkracht van gezinnen en het geven van informatie aan jong en oud. 

Momenteel ontvangt een viertal organisaties in Zuid-Afrika, Lesotho en 

Zambia steun van deze Stichting. Beautiful Gate (ook wel Schone Poort) is in 

1994 opgezet door Toby en Aukje Brouwer. Zij zijn toen met hun gezin vanuit 

Nederland naar Kaapstad vertrokken.  
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27 november: Perspectief voor (ex) gedetineerden in Nederland 

In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven 

om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te kunnen 

pakken. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit 

graag achter zich laten. Het blijft moeilijk om dit geheel op eigen kracht te 

doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat 

ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. 

Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het 

leven van (ex) gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier 

"sleutels": wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede 

resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak. 

4 december:   Stichting ORA - Brood voor kinderen in Noord-Korea 

Noord-Korea is zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Miljoenen mensen 

lijden daar dagelijks honger. Ondervoeding en eenzijdige voeding leiden tot 

gezondheidsproblemen. ORA ondersteunt zes bakkerijen in Noord-Korea. Deze 

bakken zes dagen per week gratis broodjes voor schoolkinderen en voor 

kinderen in gezinnen en weeshuizen. Deze collecte is bestemd voor de aankoop 

van grondstoffen voor het bakken van de broden. Zo krijgen hongerige 

kinderen in ieder geval één maaltijd per dag. Helpt u mee? 

11 december: Stichting Damwoude-India  

De Stichting Karunai Jeevan stelt zich ten doel om een weeshuis in 

Chengalpattu, Zuid India financieel te ondersteunen. In dit weeshuis wonen 

kinderen die anders op straat leven. De kinderen krijgen te eten en onderwijs. 

Sinds 2007 is er een Nederlandse vertegenwoordiging van de Stichting Karunai 

Jeevan, de Stichting Damwoude-India, opgericht door Wendy van der Velde-

Kuperus en Ale Flootman. 

18 december: Stichting Schuilplaats 

Stichting Schuilplaats is een landelijke, Interkerkelijke 

hulpverleningsorganisatie. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die 

vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. 

De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt hun 

belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp bij hen 

vragen. De hulpverleners  van de Stichting Schuilplaats zetten hun vakkennis 

en deskundigheden in om de cliënten te begeleiden in hun psychosociale 

problemen. Stichting Schuilplaats biedt Christelijke psychosociale 

hulpverlening in samenwerking met lokale kerken. Daarvoor zijn in de regio 

hulpverleningslocaties opgericht die de naam "Diaconaal Maatschappelijk 

Werk" voeren. 
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KINDERCRÈCHE     IT SKÛLPLAK 

 

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

 

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

(423211) 

13 november Klasina Dijk (421120) Annechien Haaima 

(402783) 

20 november Ypie Veenstra Froukje Veenstra 

27 november Jitta de Haan Anneke Wit (420755) 

4 december Marjan Visser (421923) Ineke Kooistra 

11 december Anne Berber van Dijk  

(06-13935577) 

Marian de Hoop (424864) 

18 december Baukje Kooistra (425720) Jildou v/d Bij (422070) 

25 december Froukje Post Baukje Post (425130) 

 

Als iemand niet kan, graag onderling ruilen.  

Eventuele vragen of opmerkingen:  Annechien Haaima 402783 

 

 
KINDEROPPAS     DE ONTMOETING 

 
13 november Jannie de Boer Janine Hoekstra  

20 november Jellie Falkena Amanda Herrema 

 Margriet Tjeerdema 

27 november Anneke van der Meulen Hein van der Meulen 

4 december                  Jane Dijkstra  

11 december Ieteke de Haan Femke Kooistra  

18 december Julia Toornstra Jitske Reitsma 

 

Folkje Kooistra: 425166, kenfkooistra@gmail.com 

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

UITNODIGING KINDEREVANGELIESATIEMIDDAG 

Hierbij nodigen we alle kinderen van groep 1 t/m 4 uit. 

Datum:        Woensdagmiddag 16 november 

Tijd      :       14.00 – 16.15 

Plaats  :       Het Skûlplak 

We willen als evangelisatiecommissie een geweldige middag voor jullie 

organiseren rondom het Bijbelverhaal : De wijze man die zijn huis op de rots 

bouwt.  En daarbij poppenkast, knutselen, zingen en leuke spelen rond het 

thema: EEN STEENGOEDPLAN. 

Ouders breng uw kinderen en neem vooral vriendjes en vriendinnetjes  uit de 

groepen 1 t/m 4 mee! 

Wij zorgen voor drinken en iets lekkers. 

Je hoeft je niet verplicht op te geven, maar toch zouden we het fijn vinden te 

weten hoeveel we ongeveer kunnen verwachten. Je kunt ons mailen 

gjveenstra.bakker@filternet.nl 

info@kraamzorgbaukje.nl en j.vdlei@knid.nl  

 

 

AANGEPASTE GEZINSDIENST  

Mooie eenvoudige aangepaste gezinsdienst in Benedictuskerk Damwâld 

De Aangepaste gezinsdiensten, die in verschillende kerken in Damwâld en 

Broeksterwâld gehouden worden zijn vaak eenvoudig en leerzaam. 

Ds. Jaap Miedema leidde de dienst in de Hervormde Kerk van Dantumawâld. 

Wanneer de dienst om half elf begint zijn er kerkbezoekers en bewoners van de 

Wynbrekker, bewoners van gezinsvervangende tehuizen van de Heerke 

Ateswei en van de Badhúswei. Thema van de dienst was : “Wat is je naam”. 

Het zingen van de eenvoudige liederen stemt iedereen goed. Uiteraard werd 

Genesis 2 gelezen. Daarin staat o.a. Hij bracht de dieren naar de mens, want de 

mens moest hen een naam geven. De preek ging over het meisje dat haar naam 

kwijt was. Dan heb je inderdaad een heel groot probleem. Dan is het belangrijk, 

dat er iemand is, die je naam nog weet. Na het gebed wordt er bijna altijd 
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gezamenlijk het Onze Vader van Elly en Rikkert gezongen. Dit wordt altijd 

hartstochtelijk meegezongen door de doelgroep van de aangepaste catechisaties. 

De volgende dienst is op Zondag 6 november om half elf in de Doopsgezinde 

Kerk van Dantumawâld. Deze dienst wordt geleid door Da. Hinke Ietsje de 

Boer 

 

GESPREKSGROEP “GELOVEN BOVEN DE DERTIG” 

Inmiddels hebben we onze eerste avond gehad met een hele leuke opkomst. De 

eerste avond gebruiken we altijd om samen te bedenken waar we het dit seizoen 

over gaan hebben. We hebben ervoor gekozen om vooral te gaan praten over de 

vraag hoe je als christen moet leven in een omgeving die steeds minder 

christelijk wordt. Christelijke gewoonten worden steeds minder toonaangevend, 

en christelijke opvattingen over wat goed en normaal is worden steeds minder 

gedeeld. Maar dat het geloof iets is van een minderheid, is niet nieuw in de 

geschiedenis. De eerste christenen waren ook een kleine groep omringd door 

mensen die er heel anders over dachten. Daarom willen we ons dit seizoen 

verdiepen in de manier waarop de jonge gemeente zich staande hield, in de 

hoop dat we daardoor leren hoe wij dat in onze tijd kunnen doen. Wat was de 

levenspraktijk van de volgelingen toen, en wat leert dat ons voor het leven nu? 

We hebben de volgende avonden afgesproken: woensdag 9 november, dinsdag 

22 november en woensdag 14 december. Alle avonden beginnen om 20 uur en 

worden gehouden in “De Ontmoeting”. Mocht u nog willen aansluiten: 

welkom! 

Ds. S. Boukes 

 

GAAT HET VUUR UIT? 

Een Schot die drie weken niet in de kerk was geweest, vond thuis de predikant 

die op hem wachtte. Zwijgzaam als Schotten nu eenmaal zijn, zaten de mannen 

tijdlang bij het vuur en rookten hun pijp en geen van de twee zei een woord. 

Tenslotte boog de predikant zich voorover, pakte de tang, nam er gloeiende 

kool mee uit het vuur en legde die apart op de haard. Samen keken ze toe hoe 

alle licht, vuur en warmte eruit verdween tot het kooltje koud, dood en donker 

was. Het gemeentelid glimlachte en zei: 'Begrepen dominee, zondag hoop ik 

weer in de kerk te zijn.' 
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ZONDAGAVONDZANG  

Prachtige muziek bij zondagavondzang Damwâld 

Zondag 27 november 2016 staat weer in het teken van zondagavondzang in “de 

Ontmoeting” Foarwei 48 Damwâld. Medewerking aan deze avond wordt 

verleend door de koren Chr. gem. zangvereniging Cantate Deo en Chr. Ger. 

zangvereniging de Lofstem, beiden uit Dokkum. Deze koren staan onder 

leiding van Tim van der Weide. Deze avond krijgt een extra muzikaal tintje 

door Pieter Reitsma op cornet. Orgel en vleugel worden bespeeld door Fedde de 

Vries. U kunt genieten van prachtige solozang, een muzikaal intermezzo van 

vleugel en cornet. Ook deze keer is er weer veel koor- en samenzang. Deze 

avond is meer dan de moeite van het beluisteren waard! Er wordt een collecte 

gehouden ter bestrijding van de onkosten. Aanvang is 19.30uur. Wij zien uw 

komst graag tegemoet! 

INLOOP 

Op 29 september zijn we met het seizoen gestart, o.a. met enkele ronden Bingo. 

De opkomst was weer prima, net als de keren daarna. Met gezelligheid voorop 

wordt er geknutseld, geschilderd,  veel met elkaar gepraat  en worden boeken 

teruggebracht of meegenomen. Kortom, een succes! Op donderdag 27 oktober 

was verpleegkundige Ester van Thuiszorg Het Friese Land aanwezig om 

informatie te geven over haar werk en wat zij eventueel kan doen. Ook bood zij 

aan om indien gewenst uitleg te geven over bepaalde ziektebeelden. Verder valt 

op, dat de mannen in de minderheid zijn en ook dat deelname vooral 

gereformeerd getint is. Dus hierbij niet alleen een oproep aan mannen, maar 

ook aan onze hervormde zusters en broeders om langs te komen. De inloop is 

tenslotte een initiatief van beide kerken en is voor iedereen 

EVANGELISATIE! 

Wij kennen allemaal de tekst uit Mattheüs 28:19 ; gaat dan heen en maak alle 

volken tot Mijn discipelen…… Als navolgers van Christus hebben we allemaal 

die opdracht gekregen.  

Maar wat valt het tegen om dit in de praktijk te brengen. Het is net of niemand 

op dit Goede nieuws zit te wachten. En neemt u wel eens iemand die God niet- 

of nauwelijks kent mee naar de kerk? Het gebeurd jammer genoeg zeer weinig. 

Als Evangelisatiecommissie willen u hierbij helpen.    
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Daarom organiseren wij op woensdag 16 november van 14.00 tot 16.00 uur  

een kinderactiviteit in het Skûlplak  voor de groepen 1 t /m 4 .        

Thema van deze spelmiddag is : Een Stééngoed plan ! 

De opdracht die we de ouders van kinderen uit die leeftijdsgroep willen 

meegeven is : vraag vriendjes en vriendinnetjes van uw kinderen om samen met 

hen mee te doen aan de kindermiddag en wij zorgen voor een onvergetelijke 

uurtjes waarin verteld word wat het thema betekent, knutselen en een spel. 

Wij hebben er zin in, jullie ook ?   

Fijn, en vergeet niet om je vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen! 

Je hoeft niet te betalen en voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd. 

Voor  de volwassenen organiseren we volgend jaar een cabaretavond met 

TIMzingt in de Kruisweg.   

We zouden u echt willen aanmoedigen om mensen mee te nemen. Beide 

activiteiten zijn laagdrempelig. U/jij kunt er voor zorgen dat de zaal vol zit, en 

dat uw vrienden, buren, kennissen, of familie in aanraking komen met het 

Evangelie. Nadere info volgt, maar de datum kunt u alvast noteren : 18 februari 

De Evangelisatiecommissie. 

Oant sjen ! 

 

 
 
In de vorige Paadwizer hebben we aangekondigd dat we met negen jongeren uit 

Damwoude op project gaan naar Zambia in de zomer van 2017. Inmiddels zijn 

we een samenwerking aangegaan met de twee meisjes van World Servants 

Dokkum, waardoor onze actiegroep nu uit elf personen bestaat. We hebben de 

eerste acties al gehad. Zo hebben we meegedaan aan “Foarut mei de handel” op 

de Centrale As, waar we suikerbroden en koeken hebben verkocht en waar 

mensen tevens een gokje konden wagen met een enveloppenspel. Een dag 

waarop we ons naast de verkoop ook weer bekend konden maken in de 

omgeving. Daarnaast hebben we de huis-aan-huis verkoopactie gehad. Hierbij 

verkochten we in Damwoude fairtrade chocoladerepen. Beide acties waren een 

groot succes waardoor we een mooi begin in onze spaarpot hebben. Voor de 

komende tijd staan diverse bingo’s gepland en in december willen we weer 

kerstpost gaan bezorgen. Meer informatie daarover volgt in de volgende 

Paadwizer 

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

(vernieuwde) website: www.wsdamwoude.nl of op onze facebook pagina. 
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OM TE NOTEREN 

Collectebonnen 

De eerstvolgende verkoop is op maandag 5 december 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    12 / 16 december 

Gereformeerde Kerk 26 november  

 

Tabitha 

Wij hopen als vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen op 9 november, 23 

november en 7 december, wanneer we onze gezellige Sinterklaasavond hebben. 

Graag tot ziens, 

 

VERSCHIJNINGSDATA 

Nr inleveren tot 24.00 uur Verschijningsdatum 

72  13 december     22 december 

 

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 November en December 2016: Wycliffe Bijbelvertalers 

Kerk in Congo start met grootste vertaaluitdaging ooit! 

Hoe kunnen we het hart van onze mensen echt raken als we blijven preken in 

het Swahili, een taal die onze mensen nauwelijks begrijpen? De Kerk in Congo 

weet het zeker: nú is het tijd! Tientallen jaren hielden dictators en rebellen het 

land in een wurggreep. Nu de veiligheidssituatie verbetert, groeit het verlangen 
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naar de Bijbel in een eigen taal. Na jaren van onrust en chaos wil de Kerk nú 

aan de slag, want Congo zoekt een weg naar vrede. Op zoek naar vrede is liefde 

het antwoord, niet haat. En wat brengt de boodschap van liefde beter dan de 

Bijbel: Gods genade voor gebroken harten en levens. Maar helaas hebben nog 

weinig Congolezen het Woord van God in hun eigen taal. Daarom slaan Kerken 

de handen ineen om ervoor te zorgen dat iedereen in Congo zelf de Bijbel kan 

lezen. De Congolese Kerk heeft een ambitieuze visie: in tien jaar tijd het 

Nieuwe Testament vertalen in 100 Congolese talen. Daarbij hebben ze uw hulp 

nodig! Zodat iedere Congolees de Weg naar vrede mag leren kennen. Doet u 

mee? 

 

De Kerstattenties 2016 

Ook dit  jaar deelt de diaconie in december een groot aantal kerstattenties uit 

aan speciale groepen, onder andere aan oudere gemeenteleden. De 

leeftijdsgrens is dit jaar voor alleenstaanden 70 jaar en voor gehuwden 74 jaar. 

Veel ontvangers(sters) waarderen dit gebaar maar vinden zich eigenlijk nog te 

jong en gezien de grote nood in de wereld, vinden zij dat dit aan hun bestede 

geld beter aan de minder bedeelden gegeven kan worden. De diaconie heeft 

daarom besloten de leeftijdgrens elk jaar met 1 jaar te verhogen tot 70 jaar voor 

alleenstaanden en 75 jaar voor echtparen. 

Zaterdagochtend 17 december worden de Kerstattenties weer uitgedeeld aan de 

vrijwilligers, die ze dan weer bezorgen bij de gemeenteleden. 

Met bezorgen wordt ook bedoeld, even de tijd nemen om met elkaar te praten. 

Dus meer dan alleen afgeven. 

Alvast bedankt! 

Namens de diaconie 

 

OPBRENGST COLLECTES 

Kerkrentmeesters  

Collecten: 

bouwfonds 23-10  € 178,95 

giften: 

NN  via ds. Timmer €  50,00 
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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 

 

Overleden 

op 11 oktober: Roelofje van der Veen- Slot Bakkerswei 17  

in de leeftijd van 72 jaar 

 

Overgekomen van de Geref. Kerk Damwâld 

fam. D. Hoekstra, Mr. P.T. van der Herbergloane 15: 

Douwe Hoekstra (19-01-1984) dooplid, Antje Hoekstra- Holwerda  

(15-02-1989) dooplid en  hun dochter  Alyn Hoekstra (26-05-2016) 

 

Vertrokken naar 

Dantumawoude: Andrew Bloem,  Fontein de Jongstrjitte 8 

 

Gedoopt 

In de doopdienst op 16 oktober is de Heilige doop bediend aan: 

Alyn, dochter van Douwe en Anke Hoekstra, v.d. Herbergloane 15, 

Ruben Johannes , zoon van Sikko en Henriette Visser, Foarwei 105 

en Rijk den Hartogh, zoon van Gert en Petra den Hartogh, Foarwei 5 

in Driezum  

 

IN MEMORIAM 

Dinsdag 11 oktober 2016 overleed Roelie van der Veen – Slot op de leeftijd 

van 72 jaar. Echtgenote van Sikke van der Veen, met hem was ze 47 jaar 

getrouwd. Ze woonde aan de Bakkerswei 17. 

Roelie was een lieve vrouw en een warme en zorgzame mem en beppe. Ze 

stelde zichzelf nooit op de voorgrond en was er niet op uit om aandacht te 

vragen. Haar leven speelde zich vooral af in de kring van gezin, familie en 

bekenden. Trouw was ze in alle contacten die ze onderhield. Trouw was ze ook 

aan de kerkelijke gemeente. 
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Roelie was al een lange tijd ziek. De ziekte kreeg haar steeds meer in de 

houdgreep. Vorig september was de situatie al heel erg kritiek. Maar toen kon 

een behandeling nog uitkomst brengen. Roelie kreeg extra tijd. En dat laatste 

jaar is zeker een goed jaar geweest. 

Heel dapper en realistisch bereidde ze zich samen met Sikke en de kinderen 

voor op het levenseinde. Uit de Bijbel koos het eerste gedeelte van Romeinen 5 

om in de dankdienst voor haar leven te lezen. Paulus schrijft daar over de 

genade van Jezus Christus. Roelie leefde van die genade. Ze wist dat ze zelf 

tekort kwam voor God en daarom zocht ze haar toevlucht bij Jezus Christus. 

Dat geloof geeft hoop. Zelfs al wordt de hoop wel eens beproefd, toch zal deze 

hoop nooit verdwijnen. Want ze heeft de genade van Jezus Christus als houvast. 

En Jezus is de overwinnaar van zonde, dood en pijn. Daar hebben we in de 

dankdienst over nagedacht.  

We wensen Sikke en de (klein)kinderen en de overigen die rouwen om het 

verlies van Roelie, Gods troost en zegen toe. 

Na de dienst in de Bonifatiuskerk vond de begrafenis plaats op het hof bij de 

kerk. 

 

WIJKNIEUWS 

Huwelijksjubileum 

Op 19 november hoopt het echtpaar S. de Bruin en D. de Bruin – van der Meer 

hun 45-jarig huwelijksjubileum te gedenken.  

Alvast van harte gefeliciteerd met het (mogen) bereiken van deze mijlpaal. We 

wensen jullie Gods zegen toe voor de toekomst. 

 

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

verjaardag. 

 

Gerrit Witten       11-11-1933   Nije Hale 52, 9104 DS Damwâld 

Jan Popke van der Werf     18-11-1946  "Wynbrekker", Nije Hale 51, 9104 DS 

 Damwâld 

Gerrit Jan Koster                28-11-1990  "Thomashûs" ,  Doniawei 73, 9104 GJ  

 Damwâld    

Stefan van der Duin            08-12-1997   Ringweg 7c, 9201 GT Drachten     

Jenny Meindertsma            19-12-1968   Eskesstrjitte 3-12, 9291 GT Kollum 



 
19 

 BERICHTEN GEREFORMEERDE KERK

COLLEGE VAN DIAKENEN 

ZOA-kruidnoten; meer dan lekker! 

Kruidnoten, die koopt u toch elk jaar wel als het seizoen erom vraagt. Lekker 

bij een kop koffie of – beter nog – warme chocolademelk. 

 

Door ZOA-kruidnoten te kopen, helpt u tegelijkertijd vluchtelingen 

wereldwijd. Per verkochte zak komt een euro ten goede aan de 

hulpverlening voor slachtoffers van rampen en conflicten.   

 

Ook in onze gemeente zijn deze lekkere kruidnoten te koop, gemaakt door een 

professionele banketbakker. Uw Diaconie zet zich dit jaar voor het eerst in voor 

deze actie die bij velen van u misschien al bekend is. Dat de actie bekend is 

blijkt uit een tussenstand op 24-10-2016: 95000 verkochte zakken!!!!! 

Meedoen betekent bij:  

10 verkochte zakjes: dekens voor een gevlucht gezin 

50 verkochte zakjes: onderwijs en traumaverwerking voor een gevlucht kind uit 

Zuid-Sudan 

100 verkochte zakjes: een vakopleiding voor een ontheemde vrouw in 

Afghanistan. 

 

U kunt 2 verschillende soorten kruidnoten bestellen: 

-een zak kruidnoten van 450 gram voor € 2,50 of 

-een zak chocoladekruidnoten van 300 gram voor € 3,50 

 

Doet u mee? Op 6 november, na de ochtenddienst, wordt bij de uitgangen een 

bestelformulier uitgereikt zodat u kunt meedoen. U kunt uw bestelling in de 

grote Diaconie bussen deponeren, die vanaf                  7 november in beide 

hallen staan of brengen bij uw wijkdiaken of telefonisch regelen via 

0613765741 of via e-mail: koopschaafsma@hotmail.nl  

In Nij  Tjaerda worden de formulieren bij iedereen bezorgd. Na invulling kunt u 

het formulier in het winkeltje daar inleveren. Daar liggen extra formulieren 

ingeval u het bent kwijtgeraakt en wilt meedoen. 

Uw bestelling moet uiterlijk op maandagochtend 21 november binnen zijn. 

mailto:koopschaafsma@hotmail.nl
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BERNETSJERKE 

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

 

Nieuw thema en Advent/kerstproject Bernetsjerke!! 

Ook al ligt de herfstvakantie bij het schrijven van dit stukje nog maar net achter 

ons, toch bevindt de Bernetsjerke zich alweer in vakantiesferen. We gaan 

namelijk op reis met Mozes tijdens het tweede thema van dit seizoen, geheten: 

“Gods volk op reis”!  

De reis krijgt een 'jungle tintje', waarbij het dierenverzorgerspak van de Jezus 

Zoo  (van het vorige Paasproject) weer uit de kast wordt getrokken.... 

De kinderen leren tijdens vier zondagen over het gehoorzamen aan God, 

waarbij er aan de brandende braamstruik, manna in de woestijn, de 10 geboden 

en de spionnen in Kanaän onder  andere aandacht wordt besteed. 

Op 27 november gaan we weer los met het Adventproject: “Wie weg is wordt 

gezien! Ja, je leest het goed... je wordt gezien. In dit project ontdekken kinderen 

dat God mensen steeds weer opzoekt. God is steeds op zoek naar 

verstopplekjes: de woestijn, Nazareth, de stal. Daar vindt Hij mensen: Adam en 

Eva, Hagar, Jesaja, Maria, de herders. Voorin de kerk geven we hier elke 

adventszondag een spannend tintje aan.... Ben je nieuwsgierig naar wie er 

speurwerk komt verrichten, kom dan langs! 

God zocht trouwens niet alleen toen mensen op, ook nu nog is Hij bewogen met 

ons en zoekt Hij ons op. Over dit laatste wordt in de ochtenddienst op Eerste 

Kerstdag aandacht besteed. Net als vorig jaar willen we hier weer een mooie 

familiekerstdienst voor jong en oud van maken (er is dus geen kinderkerstfeest). 

Laat jij/ u je dan ook zoeken? Van harte welkom! 

Vriendelijke groet, leidsters en mentoren Bernetsjerke 

  

MANNENVERENIGING 

 

Misschien is uw eerste gedachte bij het lezen van bovenstaand opschift: 

‘Mannenvereniging, bestaat die nog bij onze kerk?” 

Het antwoord is heel eenvoudig, ja die bestaat nog ! 

Nu u dit weet bent u natuurlijk ook benieuwd naar het hoe en wat van deze 

mannenvereniging. In principe wordt de mannenvereniging één keer per maand 

gehouden, en wel op de eerste donderdag van elke maand; De vergadertijd is 

van 15.30 uur tot plm. 17.15 uur.  

De bijeenkomsten zijn in een lokaal van onze kerk.  
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Tijdens de vergadering wordt er gesproken over een onderwerp dat te maken 

heeft met ons geloof en/of met de kerk.  De ene keer wordt bijvoorbeeld een 

preek besproken (dit hoeft niet persé een preek te zijn van onze eigen predikant) 

de andere keer wordt een artikel uit een (dag-)blad dat direct of indirect 

betrekking heeft op geloofs- of kerkelijke aangelegenheden aan de orde gesteld. 

De leden dragen zelf de te bespreken onderwerpen aan. De informatie over het 

te bespreken onderwerp krijgen de leden vroegtijdig. Tijdens de vergaderingen 

is er ruim voldoende gelegenheid tot gesprek. 

U bent van harte welkom op de eerstvolgende vergadering. 

Als u vooraf meer informatie wilt kunt u contact opnemen met U. v.d. Schaaf 

(tel 421950) of met W. Rozendal (tel 423712).  

 

 
KERKELIJK BUREAU 

 

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

s.a.brandsma@hotmail.comWij 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  

 
Gedoopt: 

27 oktober   Welmoed, dochter van Tjitze Pieter( Peter) en Wendy van der 

                    Velde-Kuperus, Haadwei 85, sectie 05. 

                     Hidde, zon van Tjerk Jan en Ynske Haagsma-Stellema, Conradi 

                     Veenlandstrjitte 35, sectie 09. 

 

Verhuisd : 

Minke Venema,van C.H. Petersstraat 43A, Groningen, sectie 02, naar Master 

de Grootstrjitte 12, sectie 02 

Niels Plomp, van Diephuisstraat 50a naar Coehoornsingel 26, Groningen, sectie 

08. 
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Gerard Dijkstra, van Hearewei 7, sectie 08 naar Heerke Ateswei 40, sectie 07. 

Gezin Meta Rozendal, van Nijewei 20, sectie 11 naar Johannes Douweswei 30, 

sectie 06. 

Gezin Fedde Stellema-Vastbinder, van Kavelwei 11, Broeksterwâld, sectie 16, 

naar D. Fontein de Jongstrjitte 8, sectie 11. 

Gezin G. Huizinga-Visser, van Doniawei 89, sectie 03, naar Doniawei 24, 

sectie 03. 

(Voorkeurlid) Dani Biense Visser, van Doniawei 10, sectie 03, naar 

Boerestreek 24,Kortehemmen,  sectie 03. 

 

Vertrokken naar: 

Apeldoorn  Atje Gercama, Ringhersmastrjitte 2, sectie 05. 

Grootegast  Jelly Hoekstra, Singel 17, sectie 08. 

Hoorn (NH)  Ate Jan Talsma, Doniawei 36, sectie, 03. 

 

Ingekomen van: 

Burdaard (voorkeurlid) Anna Maria Kooistra, Hellingpad 18, Sectie 15. 

 

Overleden: 

15 oktober Saakje Kingma-Castelein , Sinnehiem 1, Haulerwijk, sectie 04, in de 

leeftijd van 95 jaar. 

 

IN MEMORIAM 

Zr. Antje Visser – Dijkstra 

Op vrijdag 23 september is Antje Visser – Dijkstra gestorven op de leeftijd van 

89 jaar.  

Ze overleed na een lang ziekbed, thuis op de Boarkensloane, waar ze liefdevol 

verzorgd werd. 

Antje werd geboren in Broeksterwoude, zoals gewoonlijk in die tijd, ging ze al 

snel aan de slag op de boerderij en in de huishouding. Nadat ze in 1946 

getrouwd was met Biense Visser komen ze in 1953 aan de Boarkensloane te 

wonen. Dat is hun plek, daar worden de kinderen groot en geniet ze van het 

handwerken; borduren, breien en haken. Naast haar creativiteit geniet ze ook 

van de natuur. Op latere leeftijd vooral van de tuin waar zoveel mooie 

‘beltsjeblommen’ staan. 

Na het overlijden van haar man Biense in 2007, neemt de gezondheid van Antje 

af. Ze gaat van zelfstandig naar afhankelijk. Haar gezondheid werd afgelopen 
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jaar zeer broos en langzaam is het leven van Antje gedoofd. Haar lichaam is 

voorbij, hoewel nog zwaar van zorgen en verlangens is het tevens licht 

geworden, zo licht als een korrel zand die meegenomen wordt door de wind. 

Om zo alle gewicht van verdriet te verliezen en om rust te vinden onder de stille 

sterren. 

In de besloten afscheidsdienst op woensdag 28 september heeft de familie in 

liefde haar leven bedacht. Op de rouwkaart staat te lezen: 

Haar handen hebben voor ons gewerkt. 

Haar ogen hebben ons gezocht. 

Haar taak is volbracht. 

Zij rust nu in vrede. 

Moge de Eeuwige haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

troosten, als ze met liefde aan haar terugdenken. 

Ietsje v/d Meer – de Boer 

 

br. Fokke van der Veen 

Op de achtergrond van de rouwbrief van br. Fokke van der Veen is het 

koperinstrument te zien, waar hij jaren op gespeeld heeft. Het is een herinnering 

aan wat jaren lang zijn grote hobby was: de muziek. Hij was erelid van de 

muziekvereniging Oranje, en daar was hij best een beetje trots op. Met muziek 

was hij opgegroeid. Hij kwam ter wereld op 23 oktober 1927 te Engwierum, en 

daar beleefde hij ook zijn jonge jaren. Hij vond een metgezel voor het leven in 

Luutsche Heeringa, en probeerde zijn brood te verdienen als kapper. Toen dat 

moeilijker werd solliciteerde hij bij de PTT, en daar kon men hem goed 

gebruiken. Hij kreeg een functie in Den Haag, waar hij o.a. de post bezorgde bij 

dr. W. Drees. Maar omwille van de gezondheid van een van de kinderen 

(inmiddels waren er drie geboren: Klaaske, Betty en Roel) was het beter om 

overplaatsing aan te vragen naar het noorden, en het speet hem niet, toen hij in 

Dokkum aan de slag kon. Dat werd na enige tijd Damwoude, waar hij het 

postkantoor beheerde. Daar gingen ze ook wonen. Inmiddels was ook de 

jongste, Jan, geboren. Bij de post had hij het goed naar de zin. Het gaf ook 

volop sociale contacten. En daarnaast was er de muziek. Zo werden ze ouder, 

de kinderen gingen de deur uit, en in 2010 overleed zijn vrouw. Omdat zijn 

gezondheid ook minder werd, verhuisde hij naar Nij Tjaerda. De laatste 

maanden werd hij verzorgd in Brugchelencamp in De Westereen.  

Br. Van der Veen liet niet makkelijk zien, wat er in hem leefde. Hij uitte zich 

door de muziek. In Nij Tjaerda ging hij zolang het kon naar het seniorenkoor. 

Daar leerde hij het lied “De rivier” kennen. Het werd zijn lievelingslied. 

Wonderlijk, maar ook bijzonder, omdat het gaat over iets wat hij moeilijk vond: 
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je overgeven. Een paar weken voor zijn overlijden werd hij opgenomen in het 

ziekenhuis in Drachten. Daar werd al gauw duidelijk, dat zijn lichaam op was. 

Uiteindelijk kon hij het leven loslaten. Hij overleed er op 26 september, 88 jaar 

oud. Op 30 september werd hij na een dankdienst begraven, waarin we o.a. De 

rivier zongen. Mogen zijn kinderen en kleinkinderen troost vinden in de vrede, 

waarin hij stierf.  

 

zr. Saakje Kingma-Castelein 

In Sinnehiem in Haulerwijk is op 15 oktober zr. Saakje Kingma-Castelein 

gestorven op de leeftijd van 95 jaar. Ze had er een goede plek. Ze was er 

gekomen toen de zorg in De Lijte in Ureterp te weinig was geworden. Tevoren 

woonde ze met haar man in Nij Tjaerda.  

Eigenlijk paste het niet zo goed bij haar: verzorgd moeten worden. Want ze was 

juist gewend veel voor anderen te zorgen. Geboren in Anjum moest ze al vroeg 

aan het werk; ze kwam terecht in het gezin van de dominee. In de oorlogsjaren 

leerde ze Arnoldus Kingma kennen, en in 1944 trouwden ze. Hij was 

boerenarbeider, wat betekende dat ze elk jaar weer moesten afwachten of ze 

konden blijven, of moesten verhuizen. Uiteindelijk kwamen ze terecht in Arum.  

Zr. Kingma leefde helemaal voor haar gezin. Ze had het er druk mee: er 

kwamen 5 kinderen: Trientsje, Jelske, Lieuwe Gerben, Hedzer en Marten. Het 

huishouden was in die tijd nog heel bewerkelijk. Ze had haar vaste patronen, en 

dat moest ook. Want als het werk in huis klaar was, was er de tuin nog – 

bloemen waren haar grote hobby. En verder was er altijd wel wat te naaien of te 

breien. Als de kinderen uit school kwamen, was er altijd thee.  

Maar ze was niet iemand, die makkelijk haar gevoel liet zien. Daarin was ze 

heel anders dan haar man, die over alles hele vaste overtuigingen had, en daar 

ook behoorlijk aan vasthield. Zij bleef dan stil, en zorgde. ’s Avonds en in het 

weekend was er gezelligheid, want dan werden er spelletjes gedaan, waarbij zij 

toeschouwer, scheidsrechter en fanatiek deelneemster was. Trouw deden ze 

mee in de kerk. Voor de bazaar heeft ze heel wat gemaakt.  

Na het pensioen kwamen ze in Damwâld wonen. Daar hadden ze goede jaren. 

Haar man trok er nog wel eens op uit, en zij was huiselijk. Tot het ouderdom 

zijn tol vroeg: haar man moest worden opgenomen in Feanwâlden, waar hij 

overleed, en zij verhuisde naar Ureterp, wat dichter bij de kinderen.  

Haar heengaan was in vrede. Bij haar begrafenis lazen we op haar verzoek 

Psalm 23, en we zongen liederen vol vertrouwen. Want ze wist, dat ze bij de 

kudde mocht horen, waar de Heer naar omziet. Daarna was de begrafenis in 

Rinsumageest. We wensen de kinderen en kleinkinderen kracht en troost toe. 
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ZONNEPANELEN 

De vorige keer heb ik beloofd iets te zeggen over de resultaten van de 

zonnepanelen en over de voortgang van het BTW onderzoek. Over beide kan ik 

u positief inlichten: 

BTW: de inspecteur van de belastingdienst heeft onze kerk ook vrijgesteld van 

aangifte van BTW over de opbrengst van de panelen en wel zolang die 

werkzaam zijn. Dit betekent dat wij over al die jaren geen BTW hoeven te 

betalen, kortom een enorme besparing! Geen BTW betalen betekent ook, dat 

wij nu geen BTW kunnen terugvragen, dus geen teruggaaf van BTW op de 

aanschaf en het werkloon. 

Zonnepanelen: Op donderdag 8 september was de installatie klaar en vanaf de 

1e dag heeft het systeem prima gepresteerd: tot 26-10-2016, dus binnen 7 

weken, is er 3000 Kwh opgewekt. Jaarlijks ligt het verbruik van de kerk rond 

21000 Kwh. Conclusie: als het zo doorgaat dan wordt iets meer opgewekt dan 

nodig is! Het houdt op dit moment in: een besparing van 1200 kilo CO2  

uitstoot; een inkomen van € 520,00 en voldoende stroom om 9260 gloeilampen 

1 dag te laten branden. 

 

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: 

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

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

22-11-16 mevr. S. Rispens, Mr. de Grootstrjitte 19 

29-11-16 mevr. L. van der. Bij, Mr. de Grootstrjitte 9 

06-12-16 mevr. L. Bax, Mr. P.A. Bergsmastrjitte 13 

 

13-12-16 mevr. G. de Beer, Mr. P.A. Bergsmastrjitte 9 

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

 

Wijk 1 

Het was een plezierige ontmoeting 

begin deze maand, Op een 

ontspannen manier elkaar 

ontmoeten en even bijpraten. 

We hebben het over de 

koffiemorgen van onze wijk. Want 

zoals de naam van onze kerk al 

aangeeft, het wil een 

ontmoetingsplaats zijn. 

Fijn dat jullie er waren, en anders 

vast een volgende keer?  

Voor zover bekend verder geen 

nieuws uit onze wijk. 

Een hartelijke groet van: 

Team van wijk 1: Janny, Bettie, 

Inge, Dukke en Jan 

 

Wyk 2 

 Op 29 novimber giet oan de 

Camstrastrjitte 8 de flagge út foar 

Alle en Sytske Pranger, se binne op 

dy dei 50 jier troud. 

As je derfoar steane liket 50 jier 

lang, efternei siz je : “wer is de tiid 

bleaun?” Der wie leaf, mar ek leed 

is jim net besparre bleaun, dochs  

oerhearsket tankberens en blidens 

dat jim dit betinke meie. Fan herte 

lokwinske mei dit bysûndere 

jubileum en Gods seine op jim 

fierdere libbenspaad. 

Dhr. K. Dijkstra, 

Schwartzenbergstrjitte 10 hat op 21 

novimber syn jierdei en mefr. S. 

Rispens-Bosgra, Mr. de  

 

 

 

Grootstrjitte 19 harres op 5 

desimber. Ek allebeide fan herte 

lokwinske, foar it nije libbensjier 

alle goeds tawinske. 

Op 20 novimber , de lêste snein fan 

it tsjerklike jier, sille der kearsen 

oanstutsen wurde ta oantinken oan 

de minsken dy’t it ôfrûne jier stoarn 

binne. Dat binne altyd momenten 

wêr ‘t je stil fan wurde. We wolle 

alle belutsenen sterkens tawinskje 

en  besykje it fertriet en de goede 

oantinkens  as tsjerklike mienskip 

te dielen. 
Út namme fan it wykteam in 
hertlike groet, 

Gauke en Aly Zijlstra 

 
Wijk 4 

De afscheidsdienst van dhr. F v/d 

Veen Brugchelencamp 

Zwaagwesteinde is gehouden op 

vrijdag 30 september 2016 in de 

Ontmoeting.  

Wij mochten zingen één van zijn 

lievelingsliederen, De rivier: al 

mijn zonden, al mijn zorgen, neem 

ik mee naar de rivier. Heer, vergeef 

mij en genees mij. Vader, kom, 

ontmoet mij hier. 

De overdenking was uit Romeinen 

5 vers 1 en 2. Bemoedigende 

woorden voor de familie en 

gemeente. 

Mw. S Kingma Castelein 

Sinnehiem Haulerwijk is ons 
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ontvallen op 15 oktober 2016. De 

afscheidsdienst is gehouden op 20 

oktober in de Ontmoeting.  

Ook zij had een lievelingslied: Daar 

ruist langs de wolken een lieflijke 

Naam, die hemel en aarde verenigt 

te zaam. De overdenking ging over 

Psalm 23. 

Mag de familie troost en kracht 

ontvangen uit het geloof. 

Stil staan doen we  bij mensen die 

met zorg en verdriet te kampen 

hebben. Mogen we hen meenemen 

in onze gebeden. 

Met vriendelijke groet namens het 

wijkteam, Henk Schreiber 

  

Langs deze weg wil ik een ieder 

bedanken voor het meeleven, voor 

en na het overlijden van mijn man.  

De vele telefoontjes, kaarten, 

bezoekjes en de belangstelling bij 

de dankdienst heeft ons goed 

gedaan.  

Het geeft ons kracht om verder te 

gaan. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. IJ Prins Pietersma en de 

kinderen 

Nij Tjaerda 5 

 
Feest bij de familie Sijtsma De 

Hale Nijewei 38/Nij Tjaerda 31 

3 november zijn zij 50 jaar 

getrouwd . 

We wensen Namens wijk 4 Jullie 

een hele fijne dag toe en Gods 

Nabijheid 

We hebben 2 verjaardagen te 

vieren. 

Op 5 november Zr. M.. Zijlstra-van 

der Meer,  Waadwente afd. de 

Schouw  nr.12 

Op 2 december Zr W. Lemstra-

Seinen Nij Tjaerda nr. 27 

Beide een gezegend nieuw 

levensjaar toegewenst 

Vriendelijke groet Andries 

&Trynke de Bruin 

 
Wijk 5 

In onze wijk zijn de komende tijd 3 

verjaardagen te vieren .Op 30 

november is mw. H. Vellinga-

Feenstra, Ringhersmastrjitte 7, 

jarig. Op 10 december mw. M. 

Jousma, Ringhersmastrjitte 10 en 

op 22 december dhr. M. van der 

Meulen, Blauhússtrjitte 1. 

We wensen hen een fijne 

verjaardag en een gezegend nieuw 

levensjaar toe .We weten niet wat 

dat zal brengen , maar als we met 

Jezus gaan komt het goed. 

 

Hand in hand met Jezus, over het 

ruwe pad. 

Jezus houdt vol liefde trouw mijn 

hand gevat. 

Onder blauwe hemel, onder 

stormgebruis. 

Hand in hand met Jezus, kom ik 

veilig thuis. 

 

Namens het wijkteam een hartelijke 

groet 

Catrien van Loo 
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Wijk 6 

Hallo Allemaal 

Deze keer niet veel nieuws in wijk 

6. De wijkleden zijn bezig met de 

voorbereidingen aangaande de 

komende wijkavond. Deze avond 

wordt gehouden begin volgend jaar. 

Op 18 november zijn Wessel en 

Griet Rozendal 45 jaar getrouwd, 

van harte gefeliciteerd en namens 

de wijk wensen wij jullie een fijne 

dag toe.   

Wij gaan op weg naar de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar. 

Voor mensen is alleen zijn 

moeilijk. Vandaar het gedicht thuis 

komen: 

Dat thuiskomen is erg, o God, 

mijn huis lijkt zo verlaten. 

Steek ik de sleutel in het slot,  

dan kan ik de stilte haten. 

 

'k Was op visite deze dag, 

ze hebben me verwend. 

Ik weet dat ik niet klagen mag, 

't verdriet is U bekend. 

 

Maar steeds is er dat lege huis, 

waar zij/hij niet meer wacht. 

Elk mens heeft zo zijn eigen kruis, 

Elk mens zijn eigen klacht. 

 

Mijn kind zeg Mij, al je verdriet, 

Ik heb mij niet vergist. 

Echt ik negeer je tranen niet,  

Ik weet dat je haar/hem zo mist. 

 

Steekje de sleutel in het slot, 

denk dan: ik ben niet alleen. 

De eerste die mij groet is God, 

want Hij ging nimmer heen. 

 

Eens kom je thuis waar Hij ook is, 

Ik kom je Zelf wel halen.  

dat thuiskomen kent geen gemis, 

thuis in des Hemels zalen. 

 

Hartelijke groet van uw wijkteam. 

 

Wijk 10 

Ondanks dat wij in onze wijk 

slechts 4 “oudjes” hebben, zijn we 

blij dat we deze keer zelfs 2 kunnen 

feliciteren. Mevrouw H. van der 

Meulen, Lytse Loane 132, viert op 

4 november haar verjaardag en 

mevrouw H. van der Veen, Nije 

Hale 13, is op 6 november  jarig. 

We wensen beiden een fijne 

verjaardag toe en hopen dat ze een 

gezegend jaar tegemoet gaan. 

Hoewel ze al een hoge leeftijd 

hebben bereikt, blijven we allemaal 

kind;  een kind van onze Vader. 

 

“Mijn kind,” zegt God de Heer 

“Weet dat ik altijd van je hou 

Ik blijf jou je hele leven trouw 

En zorg voor jou steeds weer.” 

 

Wat een troost, dat te weten 

Dat God mij nooit verlaat 

Maar altijd met mij gaat 

Hij zal mij nooit vergeten. 

 

In vreugde, maar ook in verdriet 

Wil Hij mij altijd nabij wezen 
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Zodat ik niets hoef te vrezen 

God, die alles van mij weet en ziet. 

 

Ik mag Hem mijn Vader noemen 

Hij houdt zijn armen om mij heen 

En blijft bij mij, laat mij nooit 

alleen 

Steeds weer zal ik de Heer roemen. 

 

Rennie van Hijum, Mr. Klokwei 2, 

wordt deze week een paar dagen 

opgenomen voor onderzoeken. 

Veel sterkte en vertrouwen 

toegewenst. 

 

Groet van het wijkteam,  

Gerrit Reitsma, Baukje Sjoerdstra, 

Klaske vd Bijl en 

Griet Hoekstra. 

 

Wijk 11 

Op 12 november is het 40 jaar 

geleden dat dhr. en mw. Wijnsma-

van der Meer, D.F. de Jongstrjitte 

5, elkaar het jawoord gaven. Zij 

hebben in die jaren veel vreugde, 

maar ook intens verdriet 

meegemaakt. Wij bidden jullie 

Gods zegen toe voor de toekomst 

en hopen dat jullie met allen die je 

lief zijn een fijne dag mogen 

hebben. 

De fam. van der Zwaag/Hoogterp, 

Badhúswei 13, mochten opnieuw 

het wonder van de geboorte mee 

maken. Zij kregen een zoontje en 

broertje Lucan, geboren op 23 

september. Van harte gefeliciteerd 

en Gods zegen toegewenst bij de 

opvoeding. 

Verdriet is er bij mw. G. Fokkinga-

Hempel, Nijewei 39, nu haar 

schoonzuster is overleden. Wij 

bidden haar en haar familie Gods 

nabijheid en sterkte toe. 

Verhuisd zijn mw. M. Rozendal en 

haar zonen Jelte Jan en Sieger van 

de Nijewei naar de Johannes 

Douweswei. We wensen jullie daar 

een fijne tijd toe. 

Op 1 december a.s. viert Doutzen 

Koonstra, Badhúswei 4, haar 

verjaardag. We wensen haar een 

fijne dag toe en Gods zegen voor 

het nieuwe levensjaar.  

Net als voorgaande jaren 

organiseren  we weer een 

kerstavond voor de bewoners van 

“De Hale”, Badhúswei 4.   Deze 

avond wordt gehouden op dinsdag 

20 december a.s. We zingen 

bekende kerstliederen en maken 

muziek met elkaar. En natuurlijk 

mag het kerstverhaal niet 

ontbreken. 

Op 23 en 24 januari hopen we een 

Groot Huisbezoek te organiseren. 

Begin januari kunt u een 

uitnodiging tegemoet zien. Houdt u 

deze data vast vrij!!?? 

We wensen u allen met onderstaand 

gedicht een goede adventstijd toe. 

Gij 

Licht in ons leven 

beziel ons 

om het licht  

van een ander 
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brandend te houden 

en door te geven, 

als een ster op aarde, 

in Gods naam 

 

Allen een hartelijke groet van uw 

wijkteam,                                                                                      

Jeannette Jongsma, Joke Jensma, 

Ymie Venema, Sonja Hoekstra en 

Aukje Brandsma.                                                                                                

 

 

Wijk 12  

Op 29-11 hoopt Mevrouw 

Hoekstra-Soepboer de Halewei 2 

haar verjaardag te vieren en op 26-

11 hoopt de Familie Bergsma J.R. 

Kloostermanstraat 40 hun 40 jarig 

huwelijk te gedenken. Allemaal een 

fijne dag toegewenst, en dat  er nog 

vele jaren in voorspoed bij mogen 

komen. Mevrouw de Haan de 

Halewei 25 is in het ziekenhuis 

voor een niersteen operatie 

geweest. Op dit moment gaat het al 

weer beter met haar. Mevrouw de 

Boer-Posthumus J.R. 

Kloostermanstraat 2 is nog 

herstellende van haar val, het gaat 

steeds beter maar het heeft tijd 

nodig. Bij de Familie van der Veen 

Halewei 21 is er verdriet en gemis 

nu hun vader\schoonvader is 

overleden. Veel sterkte toegewenst. 

Mevrouw Jellema Halewei 60 is 

ernstig ziek, zij is op dit moment 

(25-10) in het ziekenhuis voor 

onderzoeken. Wij willen haar man, 

(die net geopereerd is aan het oog) 

,kinderen en Mevrouw Jellema zelf 

veel strekte en Gods liefde en 

kracht toewensen in deze 

ongewisse tijd. Dat wij als de 

gemeente van onze Here Jezus 

Christus in woord, daad en gebed 

om hun heen mogen staan. 

Vriendelijke groet, 

Mattie,Alie,Attie,Jappie 

 

Langs deze weg willen wij iedereen 

bedanken voor de warme 

belangstelling toen Klaas ziek was, 

en na het overlijden. 

in welke vorm dan ook, 

Bezoekjes ,kaarten bloemen en 

telefoontjes. 

Het heeft ons zeer goed gedaan. 

Froukje en de kinderen., 

  

 

Verjaardagen 

Het zou leuk zijn om Doutzen een kaartje te sturen met haar  verjaardag 

Doutzen Koonstra, Badhúswei 4 (1938) 
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ALGEMENE BERICHTEN 

 

Mission Possible  
Een nieuw project begint!  
Dozen met benodigdheden voor baby's en hun jonge moeders worden 

uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen en in Rusland. 

In de landen waar Mission Possible werkt zijn er twee grote noden: 

1. Behoefte aan de boodschap van het Evangelie 

2. Behoefte aan onmiddellijke en langdurige hulp om crisissituaties en armoede 

te bestrijden 

Onze nieuwe baby box project is, net als al onze andere projecten, bedoeld om 

aan deze twee behoeften te voldoen. Het is een geweldige manier om exact die 

hulp te geven die de ontvangers nodig hebben: benodigdheden voor de baby's 

en moeders, instructies, gezondheidszorg, kennis, mentale ondersteuning en 

pastorale zorg. En het is een mooie manier om de liefde van God aan hen die er 

alleen voor staan concreet te laten zien. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-

vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd (13 – 15 jaar!) voor de eerste keer 

moeder zijn geworden. In Rusland zijn het vooral jonge moeders die zijn 

opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin en nauwelijks 

voorlichting hebben gehad. 

Het baby box project biedt directe hulp aan kind en moeder - maar ook zo 

veel meer: 
De moeders die het pakket ontvangen krijgen ook voorlichting, medische zorg 

en mentale ondersteuning en pastorale zorg. Hoe kunt u helpen: De dozen 

bevatten niet alleen kleding voor de baby maar babyverzorgingsproducten 

(zoals luiers, lotions, schaar, haarborstels), baby speelgoed en educatief 

materiaal. Deze items worden gekocht in de landen van bestemming waar de 

prijzen lager zijn. Dit vermindert ook de transportkosten. Vrijwilligers op elke 

bestemming pakken de dozen in. De totale kosten voor een doos inclusief de 

bezorging, de voorlichting en de zorg voor moeder en baby bedragen € 50. 

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig 

bedrag ovv “Baby Box project". 

Wilt u meer doen? 
Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in uw 

gemeente. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier 

vragen over heeft. Wij komen graag langs voor een presentatie. Kijk voor meer 

informatie op www.missionpossible.nl  



 
32 

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  

 


