
 

 
 

 

                     6e JAARGANG  # 74                               19 februari – 26 maart 

 

 

 

  



MEDITATIE 

Abraham 

“Er staat immers geschreven: ‘Ik heb je een vader van vele volken gemaakt.’ 

Hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend 

maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef 

Abraham hopen en geloven..”     (Rom.4:17-18a) 

 

“..hij zei bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood 

op te wekken”      (Hebr.11:19a) 

 
Abraham wordt de vader van de gelovigen genoemd. Die naam komt hem toe. 
Want als je bij iemand de kracht van het geloof ziet, is het bij Abraham. Hij was 
tot geloven veroordeeld. Want dat Abraham dat moeilijk vond, merk je op 
verschillende momenten in zijn leven. Hij was bang, toen hij in Egypte terecht 
kwam, bij een volk dat hij niet vertrouwde. Hij was depressief, toen hij ouder 
werd en nog steeds geen zoon had. Hij volgde zijn vrouw, toen ze een eigen 
oplossing bedacht: een kind verwekken bij de slavin Hagar.  
Maar God brengt hem telkens weer in de situatie, dat het aankomt op geloof 
tegen alles wat logisch lijkt in. God ging een zware weg met hem. Zwaar was 
het lange wachten tot een tijd, dat de menselijke mogelijkheden er niet meer 
waren. En toen hij eindelijk zijn zoon had, stelde God hem nog een keer op de 
proef: Offer je zoon… 
Als je Abrahams weg overdenkt, dan houd je er best vragen aan over. 
Abraham heeft iets weg van Job. Wij hebben het overzicht over zijn hele 
levensverhaal. Maar wat had hij toen hij het beleefde? Niets, dan geloof. Hij 
wist, dat zijn verwachting eigenlijk niet kon. En het gevraagde offer van Izaäk 
was menselijkerwijs de grootste dwaasheid. Waarom deed God hem dat aan?  
Nu kunnen we niet al Gods geheimen ontraadselen. Wat we wel kunnen, is op 
de uitkomst letten. En die is niet alleen, dat het tenslotte allemaal goed afliep. 
Veel belangrijker is, dat Abraham wordt gemaakt tot een man, die ons tot 
vandaag nog iets te zeggen heeft. Hij is een getuige geworden voor de 
mensheid, en zijn leven vertelt ook iets aan u en mij.  
Dit: geloof heeft weet van ongekende mogelijkheden. Die vinden we niet bij 
onszelf. Mensen kunnen daar soms ook met vrij grote woorden over spreken. 
De geschiedenis kent soms van die irreëel optimistische perioden, waarin de 
mensheid grote idealen koestert. Daar komt bijna altijd een terugslag op. En 
misschien is dat wel menselijk: ook persoonlijk kun je wel eens tijden hebben 
zonder zorgen, want naïef geloof je dat ons niet veel overkomen kan.  
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Abraham laat ons het echte zien: geloof in God, die de doden levend maakt en 
in het leven roept wat niet bestaat. Hij laat zien wat het betekent in de 
schepping en in de opstanding te geloven. Over beide kun je interessant 
discussiëren: hoe zit het met wat de biologie ons leert, hoe zit het met 
historische bewijzen? Maar die discussie raakt het echte punt niet.  
Het kan niet, opstaan uit de dood en van niets iets maken. Maar Abraham 
geloofde erin. En wij mogen dat in onze tijd ook proberen. Want het optimisme 
maakt in deze tijd weer plaats voor bezorgdheid: hoe kan het ooit goedkomen 
met de wereld? En misschien sta je er persoonlijk ook zo voor: wat voor hoop is 
er voor mij?  
Abraham is de vader der gelovigen. Hij laat iets bijzonders zien: tegen alles 
toch vasthouden aan God. En zo werd hij gezegend, en is hij tot een zegen 
geworden. Zo wil hij een zegen worden voor ons, door ons dat geloof te leren.  
 
 
 

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 19 februari     

                           Bonifatiuskerk                           De Ikker 
 

  9.30 uur   14.00 uur 

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

Organist: Nienke v.d. Heide-Visser Jelte Cuperus 

Bijzonderheden:  Jongerendienst 

‘Mysterieactiviteit’ 

Eerste collecte: Gevangenenzorg Gevangenenzorg 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Kerk Kerk 
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Zondag 19 februari    

 

De Ontmoeting  
9.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Tim van der Weide  

Bijzonderheden:   

Eerste collecte: Diaconie, Gevangenenzorg 
Nederland * 

 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

 

Zondag 26 februari     

                           Bonifatiuskerk                           De Ikker 
 

   9.30 uur   14.00 uur 

Voorganger: Dhr. W. Feddema, Driezum Ds. J.F. Mol, Nijega 

Organist: Nienke v.d. Heide-Visser Jelte Cuperus 

Eerste collecte: Stichting Medair Nederland Stichting Medair Nederland 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Kerk Kerk  

                               De Ontmoeting 
 

9.30 uur   

Voorganger: Ds S. Boukes  

Organist: Johanna van der Weide  

Eerste collecte: Diaconie, st. Medair Nederland 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen *  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  
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Zondag 5 maart     

                           Bonifatiuskerk                            
 

   9.30 uur    

Voorganger: Mw. G. v.d. Galiën, Damwâld 

Organist: Ivo van Hijum  

Eerste collecte: Steun kinderen en jongeren in de Glind 

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Kerk   

                             De Ontmoeting 
 

9.30 uur 14.00 uur 

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

Organist: Johanna van der Weide Tim van der Weide 

Bijzonderheden:  Aangepaste gezinsdienst 

Eerste collecte: Diaconie, KiA 40-dagentijd Diaconie, KiA 40-dagentijd 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 

 

 

 

 

Woensdag 8 maart   Biddag voor Gewas en Arbeid  

                           Bonifatiuskerk                            
 

   19.30 uur    

Voorganger: Ds. G. Timmer  

Organist: Nienke vd Heide-Visser  

Eerste collecte: Noodhulp zuidelijk Afrika  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Bidstondcollecte   
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Woensdag 8 maart   Biddag voor Gewas en Arbeid 

                           De Ontmoeting  
19.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Tim van der Weide  

Eerste collecte: Kerk eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

Zondag 12 maart     

                           De Ikker                            
 

   09.30 uur    

Voorganger: Ds. G. Timmer  

Organist: Ivo van Hijum  

Bijzonderheden: Doopdienst  

Eerste collecte: Stichting De Regenbooggroep 

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Steun gezinnen in Guatemala  

                            De Ontmoeting 
 

 9.30 uur    19.30 uur 

Voorganger: Ds. J.G. Arensman 

Drachten 

 

Organist: Margrietha Zagema Brisk i.s.m. Ivo van 

Hijum 

Bijzonderheden:  Younited 

Eerste collecte: Voorjaarszendingsweek Voorjaarszendingsweek 

Tweede collecte: 
Kerk, eigen middelen 

Kerk, 50% Geref.-50% 
Herv. 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Younited onkosten 
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Zondag 19 maart     

                           Bonifatiuskerk                            
 

   9.30 uur    

Voorganger: Ds. G. Timmer  

Organist: Nienke vd Heide-Visser  

Eerste collecte: Steun ouderen in Moldavië  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Bouwfonds   

                            De Ontmoeting 
 

 9.30 uur  14.00 uur 

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

Organist: Tim van der Weide Johanna van der Weide 

Eerste collecte: Diaconie, KiA 40-dagentijd Diaconie, KiA 40-dagentijd 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 

 

 

Zondag 26 maart     

                           De Ikker                        
 

   9.30 uur    

Voorganger: Ds. G. Timmer  

Organist: Jaap van der Horn  

Bijzonderheden: Afscheidsdienst  ds. G. Timmer 

Eerste collecte: Steun mensen in de knel  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Kerk  
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Zondag 26 maart    
 

9.30 uur 14.00 uur 

Voorganger: Ds. S. Boukes De heer L. Blees 

Organist: Johanna van der Weide Margrietha Zagema 

Eerste collecte: KiA Diaconaat Voorjaar KiA Diaconaat Voorjaar 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 

 
 

BIJ DE KOMENDE KERKDIENSTEN 

 

Wat is er de komende weken in de kerkdiensten te beleven? Het mooie is, dat 
dat nooit te voorspellen is. Een dienst zonder veel opvallends kan voor een 
kerkganger opeens onvergetelijk worden, als Gods Geest een woord of een 
lied of een gebed gebruikt. En een dienst die ruim en breed is aangekondigd, 
kan soms toch teleurstellen. Maar dat er variatie is in onze kerkdiensten, kan 
niemand die meeleeft ontkennen. Ik noem een paar bijzondere diensten voor 
de komende tijd. 
Op 19 februari is de middagdienst een jeugddienst, gemaakt rond een activiteit 
van de jeugd van 12-15 jaar. Ze zijn met een groep naar een “escape-room” 
geweest. Als dat fenomeen u onbekend is, is er des te meer reden om te 
komen. Behalve dat we iets van die geslaagde activiteit laten zien, gaan we er 
ook iets van beleven – hoe? Niet voor niets heten onze jeugdactiviteiten 
‘mysterie-activiteit’, en daarom verklappen we hier nog niets. Twee weken later 
begint de veertigdagentijd, de periode die ons toeleidt naar Pasen. Dit keer 
hebben we met de bernetsjerke een programma bedacht rondom de 
scheppingsdagen bedacht. Of dat iets met Pasen te maken heeft? Ik zou 
zeggen: Kom en zie! 
En dat sluit tegelijk mooi aan op de middagdienst van 5 maart, want dat is een 
aangepaste gezinsdienst m.m.v. onze gospelband Sign. In die dienst gaan we 
het hebben over de genezing van een blinde: Bartimeüs, onder het motto: 
Blindelings vertrouwen.  
Op woensdag 8 maart is het bidstond voor gewas en arbeid, zoals het klassiek 
heet. Dan komen we op een doordeweekse avond bij elkaar, en centraal staat 
ons dagelijks leven. Juist het gewone leven heeft ons gebed nodig. Wat men in 
de landbouw jaar in jaar uit ervaart: je begint met zaaien op hoop van zegen, is 
veel breder. In de industrie en de handel noem je het investeren, maar heb je 
een garantie dat het ook iets opbrengt? We zijn in elk geval afhankelijk van de 
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zegen van God. En daarnaast is de vraag: wat is wijs investeren? Daar gaan 
we het over hebben in een dienst, die met mij is voorbereid door de 
liturgiecommissie.  
Tenslotte staat in de middag van 12 maart weer een dienst door Younited op 
het programma. Daarover wordt u vast door henzelf geïnformeerd. Maar ik heb 
wel horen verluiden, dat het weer iets speciaals wordt.  
Maar wie weet, misschien zit het speciale voor u wel in een ‘gewone’ dienst.  
 

BESTEMMING COLLECTES 

26 februari: Stichting Medair Nederland  

Medair is een door Christelijke waarden geïnspireerde noodhulporganisatie die 
lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter 
wereld. Zij brengen hulp en herstel naar mensen in een crisis, ongeacht ras, 
overtuiging of nationaliteit. Als ondertekenaar van de gedragscode van het 
Internationale Comité van het Rode Kruis geloven zij dat hulp gegeven behoort 
te worden aan iedereen die in nood is en dat deze hulp niet gebruikt mag 
worden voor het uitdragen van bepaalde politieke, maatschappelijke of 
religieuze zienswijzen. De noden van de mensen die zij helpen staan voor hun 
voorop. Zij redden levens in noodsituaties en blijven daarna om mensen te 
helpen op waardige wijze te herstellen van een crisis. Zij doen dat in 
samenwerking met de gemeenschappen om zo een duurzaam resultaat achter 
te laten. Zij doen alles om hulp te bieden waar dat het hardst nodig is. Zij 
bieden verschillende soorten noodhulp en herstel: Gezondheidszorg en 
voeding. Veilig water, sanitatie en hygiëne. Onderdak en infrastructuur. In al 
hun werk streven zij naar de hoogst haalbare kwaliteit, verantwoording en 
duurzaamheid. Hun ervaren teams voeren projecten uit in nauwe 
samenwerking met de gemeenschappen. Zij luisteren naar hun behoeften, 
helpen hen om de basisvoorzieningen te verbeteren en geven training voor de 
toekomst.  
5 maart 40Dagentijd: Steun kinderen en jongeren in de Glind 

In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse 
redenen niet meer thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hun in De 
Glind een veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol 
opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor 
hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en 
vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de 
warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om 
zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Voor 10 euro kan één 
kind een zwemles volgen. Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en 
jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving kunnen 
ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee? 
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8 maart Bidstond: Noodhulp zuidelijk Afrika 
Al enkele jaren worstelt het zuiden van Afrika met droogte én tegelijk hevige 
overstromingen. In het laatste regenseizoen viel in veel landen nauwelijks tot 
geen regen. In het voorjaar van 2016 werd de mais geoogst, maar dat was zo 
weinig dat de eerste voedselhulp al in juni 2016 op gang kwam. Onder de 
landen die het meest getroffen zijn, bevinden zich er vier waar de GZB via het 
diaconale programma Project 10 27 lokale kerken steunt om met Woord en 
daad aanwezig te zijn in de samenleving: Malawi, Zimbabwe, Mozambique en 
Namibië. Helaas wordt de voedselschaarste  in deze Afrikaanse regio ernstiger 
en de hulp urgenter. Miljoenen mensen lijden door ernstige tekorten. Project 10 
27 wil bestaande projecten uitbreiden en nieuwe starten. Hiervoor is nog eens 
minimaal      € 75.000,00 nodig.  
12 maart Kerk: Stichting De Regenbooggroep 
De Regenbooggroep zet zich in voor de meest kwetsbare mensen in 
Amsterdam. Mensen die door dakloosheid, psychiatrische klachten, drank- en 
druggebruik, financiële nood of andere persoonlijke problemen steun nodig 
hebben, kunnen bij de Regenbooggroep terecht. 
12 maart Uitgang: Voorjaarszendingscollecte 40 Dagentijd: Steun 
gezinnen in Guatemala 
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost 
met geweld. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot. Red 
Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een 
vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van 
cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen 
en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’, 
‘goed burgerschap’, ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de 
Bijbel een belangrijke inspiratiebron. Na het volgen van een cursus zijn de 
cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te 
herkennen en hier passend op te reageren. Voor 94 euro volgt één cursist een 
training conflict oplossen.  
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen zich in kunnen inzetten voor een 
vreedzame situatie in hun land. Doet u ook mee? 
19 maart 40 Dagentijd: Steun ouderen in Moldavië 
In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder 
sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een 
pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale 
maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast 
leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief 
Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van 
ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor 
ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten 
en volgen bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen 
om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen 
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komen, heeft Bethania een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een 
gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit 
dagelijkse bezoek. Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten 
in het dagcentrum of via de 'tafeltje-dekje' service. Uw gift maakt het mogelijk 
dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een gezonde en voedzame 
maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee? 
 26 maart 40 Dagentijd: Steun mensen in de knel 
Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen, 
kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal centrum de Pauluskerk in 
Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, 
gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of 
predikant of gewoon een kop koffie drinken. Ook mensen die niet in de knel 
zitten, zijn van harte welkom in de Pauluskerk. Daarnaast organiseert de 
Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, 
kerk, cultuur en samenleving. Op die manier biedt zij een breed programma dat 
mensen in uiteenlopende situaties ondersteunt.Voor 7 euro kan één persoon 
een week lang aanschuiven voor een maaltijd in de Pauluskerk. Uw gift maakt 
het mogelijk dat er een plek is voor mensen in de knel waar zij onderdak 
hebben, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten. Doet u ook mee? 
 
 
 

KINDERCRÈCHE     IT SKÛLPLAK 

 
 U kunt uw kind iedere zondag brengen vanaf 9.15 uur in het Skûlplak.  
 
19 februari Froukje Post Baukje Post (425130) 
26 februari Betty de Zwart (425137) Gerda v/d Meulen (423211) 
5 maart Marjan Visser (421923) Ineke Kooistra 
12 maart Anke Hoekstra (06-13198138) Klasina Dijk (421120) 
19 maart Ypie Veenstra Froukje Veenstra 
26 maart Jitta de Haan Anneke Wit (420755) 
2 april Marjan Visser (421923) Ineke Kooistra 
9 april Anne Berber van Dijk  

(06-13935577) 
Marian de Hoop (424864) 

16 april Baukje Kooistra (425720) Jildou v/d Bij (422070) 
 
 

Als iemand niet kan, graag onderling ruilen.  

Eventuele vragen of opmerkingen:  Annechien Haaima 402783 
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KINDEROPPAS     DE ONTMOETING 

 
 

 
 19 
februari 

Jannie de Boer Janine Hoekstra  

26 februari Jellie Falkena Amanda Herrema 
Margriet Tjeerdema 

5 maart Anneke van der Meulen Hein van der Meulen 
12 maart Jane Dijkstra Siebrich Douma 
19 maart Ieteke de Haan Femke Kooistra  
26 maart Julia Toornstra Jitske Reitsma 
2 april Corlieske Jager Evelynn Koolstra 
9 april Reina Riemersma Dagmar de Vries  

 

 

Folkje Kooistra: 425166, kenfkooistra@gmail.com 

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

 

 

GEZAMENLIJKE BERICHTEN 

  

 
 

Het is weer tijd om volop los te gaan met de laatste acties. We zijn al ver 
gevorderd in het op te halen bedrag, maar om ook het laatste deel bij elkaar te 
krijgen organiseren we op zaterdagochtend 11 maart een gezellig 
vrouwenontbijt in ’t Skûlplak.  Dit ontbijt begint om 09.00 uur  ( inloop vanaf 
08.45 uur).  De prijs voor dit ontbijt is €7,50 p.p. Opgeven kan via 
mail@wsdamwoude.nl of via 0511-424425. Mocht vervoer een probleem zijn 
dan kunt u ook worden opgehaald. Daarnaast zullen we vanaf 30 maart weer 
viooltjes gaan verkopen.  Deze kunnen ook alvast besteld worden via 
mail@wsdamwoude.nl  ( a €7,50 per bakje) Meer informatie hiervoor volgt.  In 
Dokkum zullen we rond april een rommelmarkt organiseren in de Waadwente, 
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deze rommelmarkt is voor zowel bewoners als ook alle andere 
belangstellenden.  Ten slotte is er dan op 1 april nog een uniek Afrika concert 
in Buitenpost. We houden u op de hoogte over de precieze invulling van deze 
acties. Naast de acties hebben we de afgelopen tijd ook besteed aan het doen 
van teambuilding oefeningen zodat we elkaar beter hebben kunnen leren 
kennen. Het i s een luxe dat we met zo’n grote groep vanuit Damwoude mogen 
afreizen.  Ook hebben we kennis mogen maken met de andere jongeren uit 
Friesland die met ons op project gaan.  Fijn om nu alvast een gezicht te hebben 
bij de mensen waar we mee op pad gaan. We krijgen er steeds meer zin om 
echt op pad te gaan! 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Bingo 

Op donderdag 9 maart a.s. wordt de jaarlijkse bingo weer gehouden. We 
beginnen om 19.30 uur. Elke ronde zijn er 3 prijsjes te vergeven. Jong en oud 
zijn welkom. Inleg is € 7,50 voor 10 ronden bingo spelen. Koffie/thee en 
achteraf een versnapering staan voor u klaar. Heeft u geen vervoer dan wordt u 
opgehaald (bel dan met 421689). 
 
 

 

Thema: TOP2000 

Datum: zondag 12 maart  

Tijd: 19.30  

Waar: De Ontmoeting, Damwald 

Band: Brisk i.s.m. Ivo van Hijum 

 

 

Zondagavond 12 maart is de volgende Younited dienst. Het wordt een muzikale 
avond met prachtige TOP2000 nummers voor jong en oud, met muziek voor 
alle leeftijden. We willen dan ook iedereen uitnodigen om bij deze dienst 
aanwezig te zijn!  
Er zullen nummers uit de TOP2000 gespeeld worden door de band en het 
orgel. We zullen tijdens deze dienst door middel van toneel en 
verhalen inhoudelijk gaan kijken naar wat de nummers betekenen en wat een 
nummer ons kan vertellen.  
 
Na afloop van de dienst staat er koffie en thee klaar in het Honk!  
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WERELDGEBEDSDIENST 

 
De wereldgebedsdienstcommissie Damwâld nodigt u/jou/jullie uit om op vrijdag 
3 maart a.s. om 19.30 uur de jaarlijkse gebedsdienst bij te wonen in de 
Doopsgezinde Kerk aan de Doniawei 34. 
Het thema van deze bijeenkomst is: EERLIJK!? 

De liturgie voor deze viering is samengesteld door vrouwen uit de Filippijnen. 
De opbrengst van deze avond wordt besteed aan 4 projecten op de Filippijnen. 
(Stichting Velo Velo, Stichting Ronoylion, Bethanny Children's Home, 
Bethunehuis). 
De invulling van dit liturgisch uurtje wordt verzorgd door een commissie van 
verschillende plaatselijke kerken. 
Medewerking aan deze viering wordt verleend door het mannenkoor 
"Sjongersnocht" uit Damwâld. 
Iedereen van jong tot oud is van harte welkom. 

GEBEDSBIJEENKOMST 

Op zondagavond 5 maart is weer een korte bijeenkomst van gebed in de 
Bonifatiuskerk. We beginnen om 19.30u. Eerst spreken we kort met elkaar over 
de zaken die ons bezig houden waarvoor we willen bidden. Daarna is er tijd 
voor gebed. Rond 20.15u sluiten we af. We hopen dat u er een keer bij wilt zijn. 
Want gebed is dringend nodig! 

 

NIEUWS DAMWOUDE-MAERISTE. 

Het is koud in Maeriste e.o. in januari. Ze hebben dagen gehad dat het overdag 
-18 graden was. Helaas zijn we in Mondo, ons gebouw in Maeriste, ook niet 
ongeschonden gebleven. De waterleiding midden in het gebouw was bevroren. 
In de radiatoren in het gebouw zit al antivries maar moest worden bijgevuld 
vanwege de extreem lage temperaturen in het gebouw. Florica moest extra 
diesel voor de kachel kopen want hout is in Roemenië moeilijk te krijgen. Voor 
de winter was het al een probleem maar komt nu waarschijnlijk ook door de 
lange periode kou. Een extra kostenpost voor ons. 
Bij onze laatste reis in september zijn we 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. Wij hebben hen eten en fruit 
gegeven voor de kerstdagen. Ook heeft Florica warme broeken en kleding 
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gegeven, mooi op tijd voor de kou. Dit tehuis vraagt een goede/professionele 
wasmachine en droger, weet u nog één voor ons? 
In maart hebben we weer een transport. Voor april moeten we onze opslag bij 
R.L.M. Benelux BV in Driesum verlaten. Na wel meer dan 10 jaar moeten we 
weer op zoek naar een nieuwe opslag. Bij de R.L.M. konden we de 
vrachtwagen compleet naar binnen rijden en laden, perfect. We willen ze dan 
ook van harte bedanken voor al die jaren dat wij van de loods gebruik mochten 
maken. Weet u een plaats waar wij al onze spullen voor Roemenië kunnen 
opslagen? 
Ook willen we de dames bedanken die weer veel gebreide kleding hebben 
gemaakt. Tevens de jongens en meisjes van de drie basisscholen in 
Damwoude die met pepernoten hebben gelopen.  
De lijst van “100 arme gezinnen” die we helpen wordt steeds langer. Dit is een 
slechte ontwikkeling. In december is onze stichting in Maeriste langs een groot 
deel van deze gezinnen geweest met voedselpakketten. We hebben voor €500 
aan eten gekocht en verdeeld voor de kerstdagen. Heeft u nog dekens, warme 
kleding of éénpersoonsmatrassen over? Wij weten precies waar we het heen 
kunnen brengen. 
Momenteel organiseren we weer acties om geld in te zamelen voor het 
transport in maart. Onder andere een loterij en onze jaarlijkse rommelmarkt die 
we al meer dan 25 jaar houden in ’t Skûlplak. 
Hebt u nog goede “rommel” dan kunt u dit brengen op vrijdag 3 maart tot 20 uur 
in ’t Skûlplak. Kunt u het niet brengen dan kunt u contact opnemen met Bart 
Dreijer, tel. 0511-421687. De zaterdag zal wel weer een gezellige drukke dag 
worden. 
Tot ziens op de ROMMELMARKT zaterdag 4 maart van 9-13 uur in ‘t 
Skûlplak. 
 

Voor meer informatie en foto’s kunt een kijkje nemen op www.damwoude-
maeriste.nl 
Wilt u ons steunen? Ons bankrekeningnummer is NL44RABO0 343379457 
t.n.v. st. Damwoude-Maeriste.  
Namens de stichting Damwoude-Maeriste, 
Johan Zwaagstra.  
 

OUDERENMIDDAG-VOORAANKONDIGING 

Vrijdag 7 april is het weer zover. Beide diaconieën zijn weer druk bezig om de 
jaarlijkse middag te organiseren. Noteert u het alvast in uw agenda? Iedereen 
is welkom! In de Paadwizer van maart (verschijnt de 23e) komt meer informatie 
en het formulier waarmee u zich kunt opgeven. 
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OM TE NOTEREN 

Collectebonnen 

De eerstvolgende verkoop is op maandag 6 maart van 19.00 tot 20.00 uur. 
Hervormde gemeente: K. van der Veen Bûterblom 9 
Gereformeerde Kerk: De Ontmoeting 
 
Oud papier 
Gereformeerde Kerk 25 februari 
 
Tabitha 

Onze volgende verenigingsavonden zijn: 22 februari, 1 maart, 15 maart en 29 
maart. Graag tot ziens, het bestuur. 
 
Het Trefpunt 

Inloopochtenden in De Ontmoeting. Tijdstip: Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Eerstvolgende datums  16  februari 2 maart 

VERSCHIJNINGSDATA 

Nr inleveren tot 24.00 uur Verschijningsdatum 

75   14 maart    23 maart 
76    11 april    20 april 

 
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 KERKRENTMEESTERS 

Bidstondcollecte 

Op woensdag 8 maart a.s. is er weer bidstond voor gewas en arbeid. 
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 ons eigen kerkenwerk. 
Hartelijk aanbevolen !! 
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AFSCHEID DS. G. TIMMER  

Het lijkt nog een heel eind weg, maar zoals aan alle goede dingen een eind 
komt, zo zullen we ook afscheid moeten nemen van ds. G. Timmer als 
predikant van Hervormd Akkerwoude c.a. 
We willen dat afscheid op een aantal momenten en wijzen gestalte gaan 
geven. Op dinsdag 14 maart a.s. is er voor alle bewoners van Nij Tjaerda na 
het maandelijkse Bijbeluurtje (zo rond 10.30 uur) een informeel afscheid in Nij 
Tjaerda. Op vrijdag 24 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur is er in ‘t Skûlplak 
voor een ieder gelegenheid om de familie Timmer de hand te schudden. Dit 
alles onder het genot van een hapje en een drankje. Uiteraard is er aan 
kinderopvang gedacht en alle kinderen zijn dan ook van harte uitgenodigd. Op 
zondag 26 maart 2017 zal om 09.30 uur de afscheidsdienst plaatsvinden in De 
Ikker. 
Het is goed de genoemde data al in de agenda te noteren. We houden u op de 
hoogte! Er wordt op iedereen, jong en oud, gerekend. U bent van harte 
uitgenodigd! 
 

OPBRENGST COLLECTES 

Diaconie: 
Januari: 

01 Kinderen in de Knel - Geef liefde aan kinderen met 
     een handicap in Pakistan     €  102,50 
08 Stichting Beautiful Kidz Namibia     "     99,55 
15 Stichting Het Lichtpunt Kollumerzwaag   "     98,30  
22 Kerk: Stichting Children's Relief    "   100,45 
22 Uitgang Avondmaalscollecte: Noodhulp voor Haïti  "   186,52 
29 Kerk School Gezin: Leprazending    "   130,38
    
Zendingsbussen Kerken     "  165,05
     

 
Kerkrentmeesters  

 
Collecten: 
Januari      €    700,85 
08-01  bouwfonds     €    115,05 
Oudejaarscollecte  via bank    € 1.707,65 
Busjes kerktelefoon 3e-4e kwartaal   €    106,20 
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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 
 
Vertrokken naar 

Leeuwarden: Simkje Visser, Singel 11 
Burgum:        Hendrika  F. Bosgraaf,  Blauhússtrjitte 6 
 
Verhuisd binnen de gemeente –voorkeurlid: 

Hendrik v.d. Kwast,  van  Badhúswei 9  naar Talma Hûs afd. De Pleats, 
Juliusstrjitte 44, Feanwâlden  (corr. adres: Gielfinkstrjitte 4 – 7 , 9271 EE De 
Westereen) 
 
Uitgeschreven 
Aaltje Kooistra- Annema, Koweblomke 11 
 

IN MEMORIAM 

Wiebe van Meekeren 
Op zondag 5 februari 2017 overleed Wiebe van Meekeren op de leeftijd van 67 
jaar. Echtgenoot van Boukje van Meekeren – Bloem met wie hij in 1971 in het 
huwelijk trad. Ze woonden aan de ds. Germswei 73. 
Het overlijden van Wiebe van Meekeren kwam onverwachts. Tegen eind 
januari werd hij in het ziekenhuis opgenomen met ernstige klachten van 
benauwdheid. COPD in combinatie met een virus. Direct al werd duidelijk dat 
hij het misschien niet zou halen. Uitputtende dagen in grote onzekerheid 
volgden, totdat de krachten helemaal op waren. 
Wiebe van Meekeren was een behulpzaam mens. Hij probeerde zoveel hij kon 
voor andere mensen klaar te staan. Voor zijn vrouw en zoon is hij als 
echtgenoot en vader van grote betekenis geweest. Een stabiele en 
betrouwbare factor in een gezin dat hele moeilijke periodes moest doormaken.  
Voor Wiebe van Meekeren stond vast dat hij Gods hulp en bewaring nodig had. 
Al eerder was hij door ziekte bij het randje van de dood geweest. Hij (en ook 
zijn gezin) zag het als een wonder van God dat hij gespaard werd. Hij 
probeerde de goedheid van God in het dagelijks leven uit te stralen. Dat vond 
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hij belangrijker dan de vormen van de kerk. Vele mensen hebben daar iets van 
mogen zien. 
Op vrijdag 10 februari werd in de Bonifatiuskerk een afscheidsdienst gehouden. 
We dachten na over het thema “God hoort!” vanuit Psalm 116. Dat dit ook voor 
mw. van Meekeren, Minne en zijn gezin en de overige familie tot troost en 
bemoediging zal zijn! 
Na de dienst vond de begrafenis plaats op de Algemene begraafplaats te 
Damwoude 
 

WIJKNIEUWS 

Huwelijksjubilea 
Op 21 februari hoopt het echtpaar Van der Wal – van den Brink (D. Fontein de 
Jongstrjitte 22, 9104 DH) 25 jaar getrouwd te zijn. 
Op 28 februari hopen dhr. en mw. Van der Wal – Venema (Dr. J. Botkepaad 5, 
9104 EG) 60 jaar getrouwd te zijn. 
Op 1 maart hopen dhr. en mw. de Haan – van der Wal (T.E. Teunissenwei 12, 
9104 ER) 55 jaar getrouwd te zijn. 
En op 15 maart is het 45 jaar geleden dat dhr. en mw. Van der Woude – 
Jagersma (Koekoeksblom 9, 9104 HM) in het huwelijk traden. 
We wensen jullie toe dat jullie deze dag in gezondheid mogen beleven en de 
HERE u nog een (lange) tijd voor elkaar en het gezin wil sparen. 

 

Verjaardagen: 

Misschien is het leuk om onderstaande persoon een kaartje te sturen met zijn 
verjaardag. 
Matthijs de Bruin       18-02-2000    Lytse Loane 146, 9104 CK Damwâld 
 
Dankbetuiging 

Uw medeleven tijdens het ziek zijn en overlijden van mijn lieve man, onze heit 
en pake, Fokke van der Meulen is ons tot grote steun geweest. Onze hartelijke 
dank daarvoor. 
T. v.d. Veen en kinderen, Badhúswei 12 
 
Tige tank foar alle omtinken yn it sikehûs “Nij Smellinghe” en dernei thús. Je 
wurde der stil fan. 
T. van Dijk-Falkena, Blauhússtrjitte 28 
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OVERZICHT ZENDING 2016. 

 
Saldo 31 december 2015       504,42 
Collectebussen 2016      2603,52 
Giften 2016           50,00 
Gift 2017           25,00
    
Pinksterzendingscollecte       115,88 
Voorjaarszendingscollecte       189,35 
Najaarszendingscollecte       172,45 
        3660,62 
Pinksterzendingscollecte      115,88 
Voorjaarszendingscollecte      189,35 
Najaarszendingscollecte      172,45  
Project Ghana van de Classis Dokkum   1175,00 
Ark Mission - Een klein boekje, een groot cadeau!   250,00 
Ondersteuning Hondurese Bijbelschool en     
Kinderhuis Elim Home in Zuid-Afrika     165,00 
Onderwijs voor lekenpredikanten op het 
Indonesische eiland Nias. (KIA-Zending)    165,00 
3 x M - Christelijke televisie geeft hoop en bevrijdt   135,00 
MAF - Flying for life       250,00 
Wycliffe Bijbelvertalers - Kerk in Congo start met 
grootste vertaaluitdaging ooit!      500,00 
       3117,68 
            
Saldo per 31 december 2016      542,94 

TOT BESLUIT 

Op zondag 26 maart zal ik in de ochtenddienst afscheid nemen van de 
gemeente. In de dagen ervoor zullen er ook momenten van afscheid nemen 
zijn. Eigenlijk is dat nu al steeds zo: veel dingen die ik voor de laatste keer mag 
doen. Zo komt er langzaam een einde aan 6 hele mooie jaren in deze 
gemeente. 
In de voorjaarsvakantie ben ik vrij. Van 20 t/m 26 februari kunt u met pastorale 
zaken terecht bij de scriba of uw wijkouderling. 
Ontvang allen onze hartelijke groeten! 
Ds. G. Timmer 
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BERICHTEN GEREFORMEERDE KERK 

BERNETSJERKE 

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

 

KERKVERVOER 

 
5 maart en 12 maart 
A. de Bruin      Hoofdweg 152 
19 en 26 maart 
M. de Boer        Hoofdweg 2 
2 april en 9 april 
D. Uitterdijk       Wopkemawei 23 
 

COLLEGE VAN DIAKENEN 

Groene kerk 
1-Opbrengst zonnepanelen en andere maatregelen (led lampen) over 2016:  
De jaar nota van 2017 is voor elektriciteit ongeveer 840,00 euro lager 

vergeleken met de jaar nota van 2016. Dit voordeel  gaat helaas bijna geheel 
op aan een hoger gasverbruik en aan hogere energiebelasting op gas. 
2-Duurzaamheid 
Met de aanschaf van de zonnepanelen vorig jaar, is door u allen een 1e stap 
gezet tot verduurzamen en daarmee tot behoud van onze schepping. Volgt u 
het nieuws, dan het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de bewustwording 
hiervoor enorm toeneemt en dat op veel daken zonnepanelen worden 
geplaatst. Ook steeds meer kerken zetten zich daarvoor in, bijvoorbeeld met 
hulp van de toolkit op de website  www.groenekerken.nl  
De kerk vertaalt “duurzaamheid” naar “rentmeesterschap” : de aarde is van 
God en wij mogen haar beheren en gebruiken in verantwoordelijkheid 
tegenover haar Schepper en medeschepselen. 
Welke koffie schenkt u? Voor welke verwarming kiest u? Welke aannemer mag 
de kerk verbouwen? En met welke bouwmaterialen?  
Bij uw keuze hanteert u criteria als: wat kost het? Hoe lang gaat het mee? Wat 
betekent dit voor ons milieu? Die criteria zijn gebaseerd op 4 universele 
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waarden die in de christelijke traditie een specifieke kleur hebben gekregen: 
eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en zorgzaamheid. 
Naast die 4 waarden gaat het bij duurzaam kerkbeheer om People (mensen),  
Planet (milieu/aarde) en Profit (opbrengst/winst), ook wel Triple P (de 3 P’s) 

genoemd. Bij een goede balans tussen die 3, dan is sprake van duurzaamheid.  
Sommige Christenen voegen daar een vierde P aan toe: Pneuma= Gods 

Geest die mensen inspireert om die balans bewust, met kennis en inzicht na te 
streven in concreet economisch, ecologisch en sociaal handelen. 

Duurzaam kerkbeheer kan dus samengevat worden met vier P’s en de vier 
universele waarden. In de volgende Paadwizer informeren wij u over 1 van de 
5 hoofdthema’s van de website groene kerken en over  welke mogelijkheden er 
zijn om  verder invulling te geven aan duurzaamheid. 
 
Nieuwe Diaconale Projecten   
Zowel Zending als Diaconie voeren al jaren actie voor een gezamenlijk project. 
De laatste jaren  en ook in 2017 (laatste keer) voor Ghana.  
Eind 2016 heeft de Diaconie besloten om naast Ghana nog 2 bijzondere 
projecten te steunen, die volgens ons op dit moment meer aandacht/geld 
verdienen. Wij willen u graag kort informeren over onze keuze voor 2 thema’s 
en projecten van Kerk in Actie. 

1. Thema: Op zoek naar Veiligheid.  

Gekozen voor project Vluchtelingen opvangen in Zuid-Soedan. Ruim 1,5 
miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land of daarbuiten. Op een groot 
aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. Daarnaast 
komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen Oeganda, Kenia en 
Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan 
akkers niet bewerkt. De komende maanden krijgen miljoenen mensen te 
maken met ernstige voedseltekorten.  

2. Thema: Versterk de kerk.  

Gekozen voor project Kameroen: predikanten opleiden en duurzame landbouw. 
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-
Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in 
materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun 
programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van 
predikanten. 
De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-
Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij 
het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de 
landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint 
het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale 
talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de 
boerengemeenschap van Noord-Kameroen. 
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Collectebusje: voor als u niet meer in de kerk kunt komen. 
Er zijn gemeenteleden die al gebruikmaken van een dergelijk busje. Wij willen 
deze mogelijkheid graag opnieuw onder de aandacht brengen. Kunt u om wat 
voor reden (tijdelijk) de kerkdiensten niet meer bijwonen, dan kunt u thuis via 
een collectebusje toch bijdragen aan de collecte doelen. Wilt u ook zo’n busje? 
U kunt dit doorgeven aan uw diaken of aan een ander lid van uw wijkteam. De 
diaken komt daarna bij u langs met het busje om u uitleg te geven over het 
gebruik en het legen. 
 

DE FEESTCOMMISSIE 

We hebben wat te vieren! Bestaat onze kerk binnenkort 200 jaar? Mogen we dit 
jaar ons 1000ste gemeentelid verwelkomen? Misschien wel, maar deze 
feestcommissie houdt zich bezig met het vieren van de zondag. 
Liturgiecommissie klinkt daarom misschien bekender in de oren. Het doel van 
de liturgiecommissie is om van elke zondagsviering een feest te maken. Een 
zondag waarin God en ons geloof centraal staat. Wij zijn vorig jaar gestart en 
hebben al een aantal diensten mee voorbereid. Herinnert u zich de 
Pinksterdienst (met een Heilige Geest inspiratiekalender), de Israëlzondag in 
het teken van Psalm 42 en 43 en de middagdienst met als thema “Op weg naar 
de hemel”? Hebt u gemerkt dat de Avondmaalsviering wat veranderd is?  
Samen met dominee Boukes willen we werken aan een (ochtend)dienst die 
voor jong en oud aantrekkelijk is. Ingetogen en opgetogen, een dienst waarin 
ons geloof gevierd mag worden. Hierbij staat de inhoud voorop en denken we 
mee over vormen die de boodschap dichterbij de gemeente kan brengen. Een 
hele uitdaging, maar wat is het meedenken en meewerken een verrassende en 
verrijkende ervaring!  
Inspirerende diensten die houvast geven met respect voor iedereen. Behoud 
van het goede en gebruik maken van middelen van deze tijd. Wat zegt de 
Bijbel, muziek, bezinning, beleving, de beamer, verbinding, wat betekent de 
dienst voor mij in de dagelijkse praktijk, het zijn elementen die terugkomen in 
de erediensten.  
De liturgiecommissie is een mix van jong en oud en bestaat uit ds. Boukes, 
Froukje Kingma, Tineke Arjaans, Tjeerd-Haike en Tjidsger-Henk Kingma, Tabe 
de Jong en Piet de Vries. 
Geloven en vieren kun je niet alleen, dat doe je samen. Samen bouwen aan 
een kerk waar je God en mensen ontmoet. Hebt u ideeën of suggesties voor de 
zondagviering? Laat het ons weten!  
 
Tjeerd-Haike Kingma tjeerd_haike_kingma@hotmail.com 0511-702763 
Piet de Vries  piettdevries@gmail.com  0511-422536 
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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: 

25 december 2016 Haaye, zoon van Jeroen Kempenaar en Geesje  
       Holwerda, Sikke Boukesstrjitte 35, De Westereen, sectie 14. 
3 januari 2017      Niels Pieter ,zoon van Rudmur Jacob de Jong en Anna de 
       Vries, Sjollemastrjitte 1, sectie 02. 
 
Verhuisd : 

Anna Geertruida Fokkinga, van Blauwhússtrjitte 5, sectie 05, naar Uilke 
Reitzeswei 23, sectie 05. 
Gezin K.H .Hamstra-Lindeboom, van Foarwei 45, sectie 07 naar Willemstrjitte 
22,sectie10. 
Gezin D. Wielstra-Meinema, van Badhûswei 68, sectie 11, naar Ald Mear 13, 
sectie 02. 
Voorkeurlid Amarins Hilverda, van Bij de Put 6c naar Deliestraat 24, 
Leeuwarden ,sectie 10. 
Voorkeurlid Tobias Post van Wyger Martensstrjitte 68, sectie 06, naar 
Stroeslaan 29, Hilversum, sectie 06. 
Rectificatie Gerlinda Wiersma, Ds. Germwei 52, sectie 11. Naar Hofwegen 25, 
Oentsjerk, sectie 15. 
Rectificatie Lambartus Reitze Lemstra d.l. Ringhersmastrjitte 26, sectie 05. 
 
Onttrokken; 
Gezin  Kooistra- Korporaal, Mr. De Grootstrjitte 1, sectie 02. 
Bastian Meijer, Notaris Hellemastrjitte 4, sectie 01. 
Martijn Meijer, Notaris Hellemastrjitte 4, sectie 01. 
Alie Stellema, Ald Mear 26, sectie 02. 
Minke Venema, Mr. De Grootstrjitte 12, sectie 02. 
Voorkeurlid Andries Simon Dijkstra, Pieter Feddesstraat 45, Leeuwarden, 
sectie 06. 
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Vertrokken naar: 
Broeksterwâld Jan Jitse Visser en Klasina Holwerda, Nijewei 20, sectie 11. 
Feanwâlden A. van der Heide-Jensma, Wopkemawei 17 , sectie 12. 
 
Ingekomen van: 
Broeksterwâld Klaas-Jan Bouma d.l., Haadwei 134, sectie 05. 
Burgum Nynke Hilde Hofstra, d.l., Koarndyk 1, sectie 08. 
Dokkum Menkes Visser d.l., Nijewei 31, sectie 11. 
Driezum Romke Rozendal b.l. en Tomasa Artteaga Pedraza   
  met hun dochtertje Emma, Foarwei 132, sectie 07 
Overleden: 
20 januari Ane Schat, Nij Tjaerda  114, sectie 04, in de leeftijd van 84 jaar. 
31 januari Sjoukje Hoekstra-Bouma, Schwartzenbergstrjitte 16,sectie 02, in de 
                  leeftijd van 76 jaar. 
1 februari  Janke van der Ploeg-Douma, Nij Tjaerda 11, sectie 04, in de leeftijd 
                   van 92 jaar. 

 

IN MEMORIAM 

Br. Pieter Dijkstra 

Op 1 januari, net in het nieuwe jaar, is br. Pieter Dijkstra gestorven op de 
leeftijd van 82 jaar. Hij woonde met zijn levenspartner Japke Reitsma-de Vries 
aan de Nije Hale 39. Hij had haar leren kennen een paar jaar nadat zijn vrouw 
Hielkje Beima was overleden (in 1995). Samen hebben ze een goede tijd 
gehad.  
Pieter Dijkstra was afkomstig van Westergeest. Hij was er op de boerderij 
geboren, en dat heeft hem gevormd. Hij was boer in hart en nieren. Vooral het 
melkvee was zijn grote liefde. Hij kon heel goed melken, en gaf daar in zijn 
jongere jaren zelfs cursussen in. Verder genoot hij van jongsaf van de natuur. 
Het aeisykjen was zijn lust en zijn leven.  
Toen hij trouwde, kwam hij op de ouderlijke boerderij. Ze sloten zich aan bij de 
kerk waar zijn vrouw bij hoorde: de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk van 
Driesum. Ze kregen een gezin: er kwamen drie kinderen: Eelkje, Rommie en 
Boele. Die groeiden gezond op, en ze waren gelukkig. Tot zijn vrouw ziek werd, 
en stierf. Hij miste haar erg.  
Gelukkig had hij veel steun van Boele, die ook hart had voor de boerderij. Toen 
Pieter naar Damwoude verhuisde nam die het bedrijf steeds meer over, al vond 
hij het wel moeilijk om het helemaal los te laten. In Damwoude sloot hij zich aan 
bij onze gemeente.  
Hij was niet iemand, die makkelijk over zijn geloof sprak. Maar hij hield van 
geestelijke liederen – als die werden uitgezonden miste hij ze nooit. De laatste 
jaren liet zijn gezondheid steeds meer te wensen over. Het einde kwam 
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dichterbij, en hij besefte dat. Hij gaf aan dat zijn begrafenis in alle eenvoud 
moest plaatsvinden, en had nagedacht over de tekst op de grafsteen: die 
moest gaan over de opwekking van de doden op de jongste dag. Zo liet hij het 
leven los. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk aan zijn wensen tegemoet 
te komen, en bij zijn afscheid in de aula hebben we nagedacht over de hoop 
van de opstanding van de doden. Daarna was de begrafenis op de 
begraafplaats van Driezum. Moge God zijn levensgezel, en zijn kinderen en 
kleinkinderen troosten  
 

br. Ane Schat 

Op 20 januari overleed in het MCL te Leeuwarden br. Ane Schat, Nij Tjaerda 
114. Hij was 84 jaar. Hij zou die dag aanvankelijk naar huis gaan, maar met 
slechte berichten: de artsen konden niets meer voor hem doen. Maar zover is 
het niet meer gekomen. Heel dapper heeft hij zijn ziekte de laatste maanden 
gedragen. Het viel de mensen die hem verzorgden op, dat hij zo positief was 
ingesteld. En dan mocht hij graag vertellen over het geheim dat hij meedroeg: 
zijn geloof. Hij wist zich een gezegend kind van God.  
Hij werd geboren op 21 september 1932 in Sint-Annaparochie. Op Ameland 
kreeg hij kennis aan Grietje Smit, die de liefde van zijn leven zou worden. In 
1953 trouwden ze, en gingen op Ameland wonen. Hij werd timmerman, maar al 
gauw merkte hij dat hij meer wilde. Hij volgde cursussen en werd leraar aan de 
LTS te Dokkum, en daarheen verhuisden ze ook. Maar in de vakanties staken 
ze over naar het eiland, en daar genoot hij van zijn hobby: het vissen. Er 
kwamen vijf kinderen, en in het gezin beleefden ze veel plezier. Maar hij zag 
het ook als zijn roeping zijn kinderen voor te gaan in het leven met God.  
Ane Schat had een brede belangstelling. Hij mocht zich graag kennis 
verwerven, en dat niet alleen op zijn vakgebied. Hij wist veel van het menselijk 
lichaam (dankzij een medische functie tijdens zijn diensttijd) maar had zich ook 
verdiept in de geheimen van het heelal. Daarin zag hij de grootheid van God. 
En hij kende de Bijbel. Daarvan getuigen twee boekjes, die hij voor zijn 
kinderen en kleinkinderen schreef.  
Helaas bleven ze voor verdriet niet gespaard. Een slag trof hen, toen hun 
oudste dochter Jacoba stierf. In die tijd was er de strijd, maar ook de kracht van 
het geloof. Sinds een paar jaar woonden hij en zijn vrouw in Damwoude. Ze 
voelden zich er thuis, en ze hielpen elkaar. Zelfs tijdens zijn ziekte bleef hij 
hopen op herstel. Maar zijn hoop reikte ook verder. In een van zijn boekjes 
staat: “In het land hierboven treurt niemand meer. Er zijn geen tranen meer, 
maar eeuwige blijdschap. Mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de 
ogen naar het onbekende land”. Op 25 januari was het afscheid: een dienst in 
de kerk, en daarna de begrafenis op Lindenhof in Dokkum, naast zijn dochter. 
Moge God zijn vrouw en kinderen sterken in hun gemis.  
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zr. Sjoukje Hoekstra-Bouma 
Op 31 januari kwam een einde aan het leven van Sjoukje Hoekstra-Bouma, 
Schwartzenbergstrjitte 16. Dat einde kwam toch nog vrij onverwacht. Een paar 
weken tevoren was ze in huis ernstig gevallen. Het was als een wonder, dat 
men in het ziekenhuis in Groningen geen ernstige gevolgen ontdekte. Maar 
thuisgekomen werd ze ziek, en opname in Bertilla in Drachten werd nodig. 
Daar ging ze verder achteruit, en zo overleed ze in het ziekenhuis Nij 
Smellinghe.  
Sjoukje Hoekstra was een markante vrouw. Ze trouwde 55 jaar geleden met 
Jonas Hoekstra, en ze kwamen in Damwoude te wonen, waar haar man in de 
melkfabriek werkte als controleur. Ze kregen vier kinderen: Gretha, Jaap, 
Siemen en Christina. Ze deden als gezin veel leuke dingen. Er was humor, en 
er werd gelachen. 
Haar grote hobby was de muziek. Zelf had ze een mooie stem, en die gebruikte 
ze in verschillende koren. De liefde voor de muziek wist ze ook op haar 
kinderen over te dragen, die allemaal iets met muziek hadden en er voor een 
deel zelfs hun professie vonden. Als ze optraden, was mem er graag bij, als 
een kritische, maar ook trotse toehoorder.  
Zelf had ze een opleiding gehad in de verpleging, en het zorgen voor anderen 
bleef voor haar belangrijk. Ze deed vooral veel voor ouderen in Nij Tjaerda. 
Jarenlang verzorgde ze daar de bibliotheek, en dat deed ze met overgave. 
Maar ze deed ook mee in het organiseren van spelmiddagen. Ze ging ook wel 
met boeken naar oude mensen toe – zelf had ze er meer dan genoeg. Want als 
ze voor iets gekozen had, deed ze het hartstochtelijk. Zo was ze ook in haar 
vriendschappen, en dat maakte haar wel eens kwetsbaar. Maar haar grote 
liefde bleven haar kinderen, en de hondjes.  
We hebben van haar leven afscheid genomen in een bijzondere dienst in het 
uitvaartcentrum te Dokkum. Er klonk veel muziek, en het was warm en waardig. 
Daarna hebben we haar lichaam ter ruste gelegd op de begraafplaats in 
Damwoude. Moge God haar man en kinderen troost schenken.  
 
In memoriam zr. Janke van der Ploeg-Douma 

Op dinsdag 7 februari namen we in de Ontmoeting afscheid van zr. Janke van 
der Ploeg-Douma, Nij Tjaerda 111 in een dankdienst voor haar leven. Ze was 
op 1 februari gestorven op de leeftijd van 92 jaar. De dienst ging over een tekst 
door haar zelf uitgekozen: “In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds 
inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.” Hij werd mede geleid 
door een kleinzoon, en kinderen en kleinkinderen vertelden over hun mem en 
beppe, en er werd muziek gemaakt.  
Want de dankbaarheid overheerste. Zelf keek ze goed op haar lange leven 
terug. Heel lang was ze redelijk gezond, en ze genoot van heel veel dingen. Ze 
was opgewekt van karakter en ondernemend, en had veel begrip voor de 
jeugd. Ze breide, en ze had een mooie stem. Ze zong in koren, en zong ook 
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wel solo. Tot december was ze nog elke week bij het seniorenkoor in Nij 
Tjaerda.  
Ze was getrouwd met Wieger van der Ploeg, en ze kregen drie dochters: 
Doetie, Janneke en Wiesje. Ze deden leuke dingen, vooral tijdens de vakanties, 
waarbij ook vriendinnen van harte welkom waren. Er werden spelletjes gedaan, 
en zij deed fanatiek mee.  Dat deed ze later ook met de kleinkinderen, als die 
bij beppe logeerden.  
In 1993 overleed haar man. Nadien leerde ik haar kennen, in het huisje aan de 
Uilke Reitzesweg. Later verhuisde ze naar Nij Tjaerda. Ze bleef zolang het ging 
actief. Ze reed tot op hoge leeftijd in haar auto overal naar toe, en deed aan 
zoveel mogelijk dingen mee. Ook bij de kerk was ze sterk betrokken. Want ze 
had een diep geloof. Daar putte ze kracht uit in moeilijke tijden. Ze sprak er ook 
graag en open over.  
Begin dit jaar ging haar conditie achteruit. Af en toe had ze last van 
benauwdheid. Toch bleef ze zo lang het kon meedoen: op 22 januari was ze 
nog bij het Avondmaal. Maar langzaam werd duidelijk, dat haar levensweg ten 
einde liep. Dat kon ze aanvaarden. Ze wist, dat ze niet alles goed had gedaan, 
maar ook dat God in Christus ons genadig is. Zo is ontslapen, terwijl de 
kinderen zongen van de poort, die open staat. Moge dat geloof ook hen verder 
dragen op hun levensweg.  

INLEVEREN KOPIEERWERK 

Onze kerk heeft de mogelijkheid voor kerkelijk kopieerwerk. Daarvoor is een 
speciaal kopieerteam. Zij doen hun werk voor u met groot plezier, maar er zijn 
wel een paar aandachtspunten en spelregels.  
 
Het kopieerwerk voor de kerk wordt op dinsdag- en woensdagavond tussen 
19:00 en 20:00 uur gedrukt. Wij werken met vrijwilligers, daarom is tijdig 
inleveren noodzakelijk: voor 18:00 uur. Houdt u er rekening mee dat op andere 
dagen er in principe niet wordt gekopieerd. 
Uitgezonderd kopieerwerk via kerkelijk bureau, zoals bijvoorbeeld 
rouwliturgieën  en de Klok, die worden op vrijdag gedrukt.  
 
De kopieermachine is niet geschikt voor het kopiëren van enkele stuks. Voor 
iedere kopie moet er een voordrukvel (te vergelijken met een stencilmachine) 
worden gemaakt. Het draaien van enkele kopieën kan daardoor niet, het wordt 
in verhouding veel te duur. 
 
Wij kopiëren: 
- standaard wit 80 grams A4 papier; 
- geen kleuren kopieën alleen zwart/wit 
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Voor een andere kleur of papiergewicht graag eerst overleggen met 
coördinator. 
 
Alle voorkomende (kerkelijk) kopieerwerk kunt u inleveren in de brievenbus in 
het rechter paneel bij de entree van de grote hal. Wilt u het voorzien van naam, 
telefoonnummer, gewenste datum gereed en het aantal kopieën? 
 
Het gerede kopieerwerk kunt  u ophalen tijdens aanwezigheid van de 
kopieerders en bij aanwezigheid van de koster. 
 
Voor verdere informatie of vragen kunt u terecht bij de coördinator: J. Herrema  
tel. 424769 
 

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: 
21-02-17 mevr. T. Koonstra, Koweblomke 32 
28-02-17 mevr. H. v. d. Veen, Nije Hale 13 
07-03-17 mevr. P. Sikma, De Halewei 41 
14-03-17 mevr. S. Bouma, Sjollemastrjitte 5 
21-03-17 mevr. S. Rispens, Mr. de Grootstrjitte 19 
28-03-17 mevr. L. van der. Bij, Mr. de Grootstrjitte 9 
04-04-17 mevr. L. Bax, Mr. P.A. Bergsmastrjitte 13 
11-04-17 mevr. G. de Beer, Mr. P.A. Bergsmastrjitte 9 
18-04-17 mevr. W. v.d. Meer, U. Reitzeswei 17 
  
Wilt u bij verhindering met iemand ruilen of bellen naar 421841? 
 
 

WIJKNIEUWS 

 
Wijk 1 
Na het inleveren van de kopij van 
vorige keer is er van onze wijk toch 
wel het nodige te melden. 
Van de familie F. v.d. Meer van de 
Thiedemawei 30 is de 
(schoon)vader overleden.  

 
 
Van de familie Brouwer van de 
Prakkenstraat 8 overleed de broer  
en zwager, tevens de oom van de 
fam. de Jong van de v. 
Aernsmastrjitte 3. 
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We wensen alle families veel 
sterkte bij hun verlies en Gods 
kracht toe. 
Ook hadden we in onze wijk te 
maken met ziekenhuisopnames 
sommigen zelfs met spoed.  
Dhr. Brouwer van de Prakkenstraat 
8, is met na een paar weken in het 
ziekenhuis gelukkig weer thuis, en 
we hopen dat bij hem het herstel 
doorgaat.  
Dhr. de Jong van de Thiedemawei 
8 werd ook met spoed opgenomen, 
nadat hij omleidingen had gekregen 
mocht ook hij weer naar huis.  
Dhr. de Jong van de v. 
Aernsmastrjitte 3 mocht na 
katheterisatie en het plaatsen van 
stents ook weer naar huis. Ook de 
heer Buursma van de Haadwei 27 
is na een korte periode weer thuis. 
Voor allen is nog een weg van 
herstel en revalidatie nodig. We 
wensen allemaal toe dat God hen 
bij wil staan in het vervolg. Dat 
geldt ook voor mevr. Raap van de 
Thiedemawei 12 die een kleine 
operatie aan de hand onderging. 
De jarigen: in de vorige Paadwizer 
werd per ongeluk de verjaardag 
van mevr. W. Scheper Annema, 
Haadwei 7 aangegeven als 13 
februari, dit moest zijn 17 februari. 
Verder zijn binnenkort jarig dhr. 
Buursma, Haadwei 27, op 26 
februari. Mevr. Brandsma van de 
Prakkenstraat 14 op 4 maart en 
dhr. Brandsma op 17 maart. 
In de komende weken hebben we 
in onze wijk ons groothuisbezoek 
met als thema Deel je leven.  De 
briefjes zijn intussen 
opgehaald/ingeleverd en we hopen 

zo snel mogelijk met exacte data 
hierop terug te komen.  
Een hartelijke groet van 
Team wijk 1: Janny, Bettie, Inge, 
Dukke en Jan  
 

Wyk 2.  

Op 3 jannewaris is by Rudmer de 
Jong en Anna de Vries oan de 
Sjollemastrjitte 1, Niels Pieter 
berne. Fan herte lokwinske mei dit 
grutte geskink ! 
It duorret noch in skoftsje, mar op 
18 maart hopet Mefr. A. Reitsma-
van der Veer yn de Waadwente har 
90ste jierdei te betinken. In 
bysûndere leeftiid. Nettsjinsteande 
de drege omstannichheden dochs 
fan herte lokwinske mei dizze dei. 
Foar Sappie en Kees Postma, 
Camstrastrjitte 9, is it in 
teloarstelling dat de behanneling 
fan Sappie yn de Daniël den 
Hoedtkliniek net brocht hat wat se 
derfan ferwachten. It is hiel spitich, 
we winskje jim in protte sterkens ta.  
Bauke Koree, 
Schwartzenbergstrjitte 21, is 
opereare oan in hernia yn'e nekke. 
De operaasje liket goed slagge te 
wêzen, sterkens en geduld by de 
revalidaasje. 
Op 31 jannnewaris hat mefr. M. 
Vellema-Vonk, Master de 
Grootstrjitte 7, in nier ôfstien oan 
har man F. Vellema. Beide 
operaasjes binne goed slagge, IN 
GRUT WÛNDER ! Alle goeds en 
sûnens tawinske foar de takomst. 
Fertriet en gemis is der by dhr. J. 
Hoeksta, Schwarzenbergstrjitte 16, 
en syn bern, no't mefr. Sjoukje 
Hoekstra-Bouma op 31 jannewris 
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stoarn is. Op 4 febrewaris ha we 
ôfskie fan har naam yn de aula te 
Dokkum. We ha mei elkoar song en 
lústere nei in oertinking fan Psalm 
23 en nei lieten, prachtich songen 
troch har bern. Dat de lieten dy't jo 
frou, jim mem graach song, jim ek 
treaste meie ! 
Op in oar plak yn dizze paadwizer 
stiet in "in memoriam". 
Op 29 jannewaris  ha we wer in 
geweldige tsjerke-skoalle-
gesinstsjinst hân mei ferhalen oer 
de helden út de Bibel. De bern ha 
allegearre in gouden medalje 
krigen mei it opskrift: "Held" en "Ik 
fertrou op God". Dat we allegearre, 
grut, lyts, jong as âld, yn watfoar 
omstannichheden we ek binne, dat 
fertrouwen hâlde meie! 
In hertlike groet fan it Wykteam, 
Johannes, Ieke, Alie, Gerrie, Gauke 
& Aly 
 
Wijk 3  
Het is de laatste tijd rustig geweest 
in wijk 3, wel kunnen wij vermelden 
dat op 26 januari mw. L. Bax 
Keemink van de Bergsmastrjitte 13 
haar verjaardag mocht vieren. 
Nog gefeliciteerd met deze 
verjaardag en wij wensen u nog 
een gezegend en gezond nieuw 
levens jaar toe. 
Op 15 februari hoopt mw. L. de 
Bruin de Vries van de 
Bergsmastrjitte 6 haar verjaardag 
te vieren en op 1 maart  dhr. T. 
Terpstra van de Doniawei 51 het 
zijne. Alvast gefeliciteerd en een 
gezond en voorspoedig nieuw 
levensjaar toegewenst. 

Ook mevr. Fr. de Jong  van der 
Hout van de Trekwei 4  is op 23 
februari jarig, ook alvast 
gefeliciteerd. 
Met een vriendelijke groet, 
Aafke Westerhof, Aukje van Dijk, 

Sietse Holwerda. 
 
Wijk 4 
Mw. A Pijper Buwalda Nij Tjaerda 
143 is weer thuis gekomen na een 
operatie en revalidatie. We wensen 
haar veel sterkte toe bij het verdere 
herstel. 
Mw. L Scheepstra-v/d Wier Nij 
Tjaerda 161 verblijft nog steeds in 
de Waadwente Schokker 6. Wij 
wensen haar Gods nabijheid toe.  
Mw. A Sjoerdstra-Koop Nij Tjaerda 
117 heeft een schoonzuster 
verloren. Wij wensen haar sterkte 
en kracht toe met dit verlies. 
Op 20 januari 2017 is gestorven 
onze broeder A Schat Nij Tjaerda 
114. De dankdienst  heeft plaats 
gevonden op 25 januari in de 
Ontmoeting.  
Centraal stond Psalm 86: Leer mij, 
Here, uw weg, omdat ik in uw 
waarheid wandele; verenig mijn 
hart om uw naam te vrezen. Ik zal 
U loven, Here, mijn,  
God met mijn ganse hart, en uw 
naam eren voor altoos; want uw 
goedertierenheid is groot jegens 
mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit 
het zeer diepe dodenrijk. 
Moge zijn vrouw, kinderen en 
verdere familie steun en sterkte 
ontvangen uit het geloof. 
Mw. J v/d Ploeg Douma Nij Tjaerda 
111 is op 1 februari 2017 ons 
ontvallen.  
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De dankdienst is gehouden op 7 
februari in de Ontmoeting.  
De dienst is mede door een 
kleinzoon en onze eigen predikant 
verzorgd.  
De overdenking ging over Psalm 4 
vers 9: in vrede kan ik mij te ruste 
begeven en aanstonds inslapen, 
want Gij alleen, o Here, doet mij 
veilig wonen.  
Wij wensen de kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie 
Gods kracht toe met dit verlies. 
Groet namens het wijkteam, Henk 
Schreiber  
 
Lieve Mensen  
We hebben de gezamenlijke 
wijkmiddag gehad de opkomst was 
geweldig. 
We hebben een hele fijne middag 
gehad met als thema Delen. 
Wat kunnen we in ons leven met 
elkaar delen we hebben hele fijne 
gesprekken gehad. 
Zeer geslaagde middag. 
We hebben weer wat verjaardagen. 
BR D Zuidema Nij Tjaerda 125  
heeft zijn verjaardag gevierd op 5 
Februari  
BR H.J Smees Nij Tjaerda 33 viert 
op 23 februari zijn verjaardag. 
Br S Jagersma Nij Tjaerda 21 viert 
zijn verjaardag op 24 maart 
Allen een gezond en gezegend 
nieuw levensjaar toegewenst. 
Feest bij de Fam H Smees Nij 
Tjaerda 33 . 
Zij zijn 28-Maart 60 Jaar Getrouwd 
Van harte geluk gewenst met deze 
mijlpaal. 

We wensen .namens wijk 4 jullie 
een hele fijne dag toe en Gods 
nabijheid . 
Verdriet bij Zr Hamersma-Kuitert Nij 
Tjaerda 113 haar  broer is 
overleden. 
Wij wensen u Gods nabijheid en 
steun toe in deze moeilijk tijd 
Vriendelijke groet Andries&Trynke 
de Bruin 
 
Wijk 5 

In onze wijk is nieuw ingekomen 
Bert Lemstra. Hij woont op de 
Ringhersmastrjitte 26 samen met 
zijn vriendin Nienke Idsardi.  
Op Haadwei 134 is Klaas-Jan 
Bouma komen wonen. Van harte 
welkom in onze wijk.  
Op 22 februari hoopt dhr. S. 
Kazimier Haadwei 67 zijn 
verjaardag te vieren. We wensen u 
een fijne dag en Gods zegen toe in 
het nieuwe levensjaar. 
 Onze bezoekster Annie Fokkinga 
is voor de tweede keer oma 
geworden. Van harte gefeliciteerd 
en we hopen dat Roan Jurre 
voorspoedig mag opgroeien.  
Mw. J. Kooistra Haadwei 59 is 
tijdelijk opgenomen in Bornia 
Herne. Ze heeft veel pijn we 
wensen haar sterkte toe en we 
hopen dat het gauw weer beter 
mag gaan.  
Er is verdriet bij de familie Rozema 
Blauwhússtrjitte 14 en bij dhr. M. 
van der Meulen Blauwhússtrjitte 1 
omdat er een zus/schoonzus is 
overleden.  
Ook de familie Faber U. Reitseswei 
19 moest afscheid nemen van een 
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broer / zwager. Dat zij Gods troost 
mogen ervaren bij dit gemis.  
Wij willen ook denken aan hen die 
hier niet met name genoemd zijn. 
Voor ieder die zorgen en verdriet 
heeft mogen wij bidden. Dat wij er 
zo voor elkaar mogen zijn. 
Namens het wijkteam een hartelijke 
groet 
Catrien van Loo 
 
Wyk 7 

Leave minsken, 
Der is dy klear te witten dien, 
minske, wat goed is en wat de 
Heare fan dy wol: rjocht dwaen, de 
trou heech hâlde en mei ferstân 
dyn wei gean mei dyn 
God!    Micha 6:8. 
We sette útein mei de jierdeis: H. 
Dijkstra, Romkeloane 2 op 30 
maart, T Zwaagstra-de Beer, 
Foarwei 60 op 14 maart. Jim 
hawwe alwer in jier ferlenging krige. 
Fan herte lokwinske. De húshâlding 
Hamstra/Lindeboom binne ferhúze 
nei de Frijstêd 22, moai yn ús 
tsjerkemienskip. In segene takomst 
tawinske. 
H. Wiersma-Dijkstra, Foarwei 156 
moat wer yn doktershannen foar in 
operaesje oan har eagen. Nei de 
earste operaesje wurdt besjoen of it 
fertúten dien hat, dan moat de 
oare. Hiel folle sterkte, moed en 
geduld. 
Anne Jan v. Hielkema is nei in 
swiere operaesje yn'e holle in 
skoftsje by syn âlden op'e Haadwei 
73. As de dokters gelyk krije giet er 
in goede tiid temjitte, yn God's krêft. 
Anne Jan wol de minsken betankje 
dy't meilibjen blike litten hawwe. It 

docht him goed dat er net ferjitten 
wurdt. 
Graech wol ik de 
"Wereldgebedsdag" oan 
rikkemandearje op 3 maart yn'e 
Fermanje, Doniawei 34, 19.30u. 
Bidde foar de hiele wrâld is ien fan 
ús opdrachten. 
Mei freonlike groet, it wykteam. 
 
 
Wijk 8 

Na een aantal bezoekjes in de wijk 
zijn er weer nieuwe dingen te 
vermelden. In de Paadwizer 72 is 
per ongeluk vermeld dat bij de Fam 
P . Postma Koweblomke 61 de 
moeder van Janneke was 
overleden. Maar tot onze spijt 
hebben we dat verkeerd vermeld 
het was niet haar moeder maar 
haar vader die is overleden. De 
moeder van Janneke mocht  weer 
thuis komen na een tijd in het 
ziekenhuis te hebben gelegen en 
daarna in  Waadwente  om aan te 
sterken. We wensen Fam Postma 
sterkte en beterschap met moeder 
en schoonmoeder.   
Ook willen we als wijk 8 de Fam K. 
Koonstra van het Koweblomke 32 
heel veel sterkte en Gods nabijheid 
toewensen in deze moeilijke tijd. 
En voor alle iedereen die ziek 
zorgen of verdriet heeft willen we 
veel sterkte en Gods nabijheid 
wensen, want Hij is toch degene 
waar we alles bij kwijt en op 
vertrouwen kunnen. 
Vriendelijke groeten vanuit 
wijkteam 8 
Marleen de Vries 
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Wijk 9 
De eerste maand in 2017 zit er 
weer op. Voor de familie C. van der 
Meer (Bûterblom 23) een roerige 
maand. Er zijn zorgen om de 
gezondheid van Cor zijn moeder en 
daarnaast hebben ze afscheid 
moeten nemen van Sita haar 
vader. We wensen jullie veel 
sterkte en kracht van de Heer in 
deze moeilijke tijd.  
Heel ander nieuws zijn weer een 
aantal verjaardagen. Zo mocht 
mevr. M. van der Bijl, Bûterblom 
7a, haar verjaardag vieren op 1 
februari. Op 14 februari hoopt dhr. 
H. van der Wal, Hynsteblom 8, zijn 
verjaardag te vieren. U beiden een 
gezegend nieuw levensjaar 
toegewenst.  
Hartelijke groet van uw wijkteam. 
 
Wijk 10 
Op zaterdagmiddag 21 januari 
hebben we als wijk een paar 
gezellige uurtjes gehad in 't Honk. 
We konden even bijpraten en 
elkaar wat beter leren kennen. Net 
als Gods deur, stond de deur van 't 
Honk open voor iedereen, maar 
helaas heeft niet iedereen de 
uitnodiging kunnen (willen) 
aannemen.   
Bij de familie Van der Meulen en 
mevrouw Sjoerdstra, beide Lytse 
Loane, is verdriet nu er een zuster 
en schoonzuster is overleden. We 
wensen u troost met de gedachte 
dat ze een nieuw leven bij onze 
Heer mogen hebben.  
Op dinsdag 21 maart hopen we 
samen met de wijken 11 en 12 een 
wijkavond te organiseren. 

Journalist Margriet Brandsma is 
deze avond onze gast en het 
belooft een fijne avond te worden. 
Er volgt nog een uitnodiging. 
Een hartelijk groet van Baukje, 
Gerrit, Klaske en Griet. 
 
Wijk 11 

Tijdens het groothuisbezoek 
hebben we fijne gesprekken gehad 
over het thema “Deel je leven”. Mw. 
Fokkinga, Nijewei 39, willen we 
hartelijk bedanken voor haar 
gastvrije ontvangst. 
Verdrietig was Doutzen Koonstra, 
Badhúswei 4, door het overlijden 
van haar broer Aant. 
Mw. Van der Bij-Jellema, 
Badhúswei 10, heeft afscheid 
moeten nemen van haar broer.  
Ook de schoonzus van mw. A. van 
der Meulen-Oosterhof, Ds. 
Germswei 30, is overleden. We 
bidden deze dames Gods nabijheid 
en veel kracht toe in deze moeilijke 
tijd. 
In onze wijk is Menkes Visser 
komen wonen aan de Nijewei 31. 
Van harte welkom en hopelijk voelt 
u zich gauw thuis op deze nieuwe 
plek. 
Op 26 februari is mw. H. van der 
Meulen-Kramer, Badhúswei 34, 
jarig en op 5 maart hoopt mw. M.C. 
van der Broeke-Bot, Mr. P.T. van 
der Herbergloane 7, haar 
verjaardag te vieren. We wensen 
hen een fijne dag en Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar toe. 
Op 21 maart hopen we onze 
wijkavond te houden met de wijken 
10 en 12. Margriet Brandsma komt 
ons het een en ander vertellen haar 
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werk als journaliste/schrijfster. We 
hopen u vanaf half 8 te begroeten 
met een kopje koffie of thee en 
starten dan om 19.45 uur.  
U krijgt te zijner tijd een uitnodiging 
voor deze wijkavond. 
Groeten van uw wijkteam, 
Jeannette Jongsma, Joke Jensma, 
Ymie Venema, Sonja Hoekstra en 
Aukje Brandsma. 
 
Wijk 12 
Het nieuwe jaar is al weer een paar 
werken oud, voor de een gaat het 
gewoon z'n gangetje voor de ander 
zijn er kleine en soms grote zorgen. 
Over de gezondheid van hun zelf of 
familielid. Of andere dingen die zich 
in familieverband kunnen afspelen. 
Voor een ieder van ons geldt dat 
we het niet alleen hoeven te doen. 
We mogen het allemaal neerleggen 
bij onze Heer en hem vragen om 

kracht en wijsheid. Allereerst om te 
noteren op dinsdag 21 maart hopen 
we een wijk avond te organiseren 
samen met de wijken 10 en 11.  
Mevrouw de Haan Halewei 25 is 
goed hersteld na een niersteen 
operatie. Mevrouw v\d Meulen 
Halewei 53 is eveneens goed 
hersteld na een knieoperatie. 
Mevrouw Jellema Halewei 60 heeft 
diverse kuren ondergaan, 
momenteel wordt er onderzocht of 
er nog meer mogelijk is. De heer 
Jellema Halewei 60 heeft een 
oogoperatie gehad, welke goed is 
geslaagd. Dat de Heer ons 
allemaal mag geven wat een ieder 
van ons nodig heeft.  
Met vriendelijke groet, 
Mattie, Alie, Attie en Jappie 
 

  

 

Verjaardagen 

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

18 februari       Bettie van der Meulen, Heerke Ateswei 30 (1962) 
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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  

 


