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26 maart – 23 april

MEDITATIE
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging
naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.” (Markus 1: 35)
Stilte kan onaangenaam zijn.
Als je bij iemand op bezoek bent en plotseling is er niets meer om over te
praten. Dan valt er een ongemakkelijke stilte.
Stilte kan heel erg mooi zijn. Op de avond van 4 mei is de jaarlijkse
dodenherdenking. Zelfs in hartje Amsterdam is het dan twee minuten stil.
Het is een drukke dag geweest voor Jezus Eerst een bezoek aan de synagoge.
Daar werd een man die bezeten was door een onreine geest genezen. Toen naar
het huis van Simon en Andreas.
Daar wordt de schoonmoeder van Simon genezen van haar koorts. Vervolgens
nog meer genezingen tot ’s avonds laat.
De volgende dag staat Jezus heel vroeg op. Het is dan nog donker. En stil. De
dag is nog niet begonnen. Jezus gaat naar een eenzame plaats. Een stille plaats
waar geen andere mensen komen. Daar gaat Hij bidden.
Opvallend is dat hier het bidden gekoppeld wordt aan stilte.
Stille momenten met God. Stilte en bidden horen bij elkaar.
Er zijn zoveel dingen te noemen die geluid maken.
Telefoon, televisie, de stemmen van andere mensen, het verkeer, apparaten en
installaties.
Geluid leidt af.
Het neemt je gedachten mee. Je gaat dwalen. En de taak waar je mee bezig
bent, blijft liggen.
Bidden is niet altijd gemakkelijk. En één van dingen waar ik mensen vaak over
hoor spreken is: ik kan mijn gedachten er zo moeilijk bij houden. Bidden vraagt
concentratie. Dat je gericht bent op God.
Maar in de praktijk is het soms zo anders. Je bent snel afgeleid. De afleiding
heeft toch heel vaak met geluid te maken. Het is niet stil om ons heen wanneer
wij bidden. Het is niet stil in ons hart en hoofd.
Na die hele drukke dag staat Jezus de volgende morgen vroeg op. Het is nog
donker en stil. Dat is voor Jezus het moment om te gaan bidden.
Dat wij dit lezen over Jezus, mag ons aan het denken zetten.
Waar en wanneer zoeken wij onze tijden en plaatsen voor het gebed?
Jezus geeft ons een voorbeeld. Hij neemt de tijd voor het gebed. Als Jezus gaat
bidden, dan propt hij niet ergens tussendoor. Jezus staat op en gaat naar buiten.
Waar het stil is. Dan gaat Hij bidden.

Laten wij beseffen dat stille momenten met God heel erg mooie momenten zijn.
We groeien op met geluid. Zelf babyspeelgoed zit er al vol mee. Daardoor
menen we dat we niet zonder geluid kunnen. Als het ergens stil is, dan voelt dat
al snel ongemakkelijk of ongezellig.
Maar al die geluiden brengen ook onrust in ons hart. Ze leiden af. Hoe drukker
de omgeving, hoe eerder wij God vergeten.
En dat is niet goed! Want God is onze Schepper. Van Hem zijn wij totaal
afhankelijk. Hij geeft kracht en groei en gezondheid. Hij geeft regen en
zonneschijn. Hij geeft vergeving en vernieuwing.
En daarom is het goed om stille momenten met God te zoeken.
Want op die momenten kom je dicht bij de bron van het leven. Die weg wordt
ons door Jezus gewezen.
De tijd voor Pasen in vanouds een tijd van inkeer. Een tijd om stil te worden.
Zodat uw hart gevuld kan worden met de genade van Christus. Genade die stil
maakt.

KERKDIENSTEN
Te beluisteren via Kabel Noord op de volgende kanalen
Kanaal 954:
Kanaal 955:
Kanaal 956:

Hervormde kerk De Ikker
Hervormde Bonifatius kerk
Gereformeerde kerk De Ontmoeting

Zondag 26 maart
De Ikker
9.30 uur
Voorganger:
Organist:
Bijzonderheden:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

Ds. G. Timmer
Jaap van der Horn
Afscheidsdienst ds. G. Timmer
Steun jongeren in Zuid-Afrika
Kerk
Kerk
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Zondag 26 maart
De Ontmoeting
Voorganger:
Organist:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

9.30 uur
Ds. S. Boukes
Johanna van der Weide
KiA Diaconaat Voorjaar
Kerk, eigen middelen
Onderhoud en Inventaris

14.00 uur
Ds. J.F. Mol, Nijega
Margrietha Zagema
KiA Diaconaat Voorjaar
Kerk, eigen middelen
Onderhoud en Inventaris

Zondag 2 april
Bonifatiuskerk
9.30 uur

14.00 uur

Voorganger:

Ds. W. Roseboom Oudega

Organist:
Eerste collecte:

Nienke vd Heide-Visser
Steun jongeren in ZuidAfrika
Kerk
Kerk

Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

De Ontmoeting
9.30 uur
Voorganger:
Organist:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

De Ikker

Mevr. Ds. J.M. Baaij Burgum
Tim van der Weide
Diaconie, KiA 40-dagentijd
Kerk, eigen middelen
Onderhoud en Inventaris
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Ds. B.G. Keizer,
Nes-Wierum
Jaap van der Horn
Steun jongeren in ZuidAfrika
Kerk
Kerk

Zondag 9 april
Bonifatiuskerk

De Ikker

9.30 uur
Voorganger:
Organist:
Bijzonderheden:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

14.00 uur

Ds. W.J. van Dijk,
Surhuisterveen
Ivo van Hijum
Voorber. H.A.
Koffie na de dienst
Steun mensen met een
handicap in Myanmar
Kerk
Kerk

Ds. G.J. v.d. Togt, Ternaard
Jelte Cuperus

Steun mensen met een
handicap in Myanmar
Kerk
Kerk

De Ontmoeting
9.30 uur
Voorganger:
Organist:
Bijzonderheden:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

Ds. S. Boukes
Johanna van der Weide
Voorber. H.A
Diaconie, KiA 40-dagentijd
Kerk, eigen middelen
Onderhoud en Inventaris

Witte Donderdag 13 april
De Ontmoeting
19.30 uur
Voorganger:
Organist:
Bijzonderheden:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

Ds. S. Boukes
Margrietha Zagema m.m.v. een blokfluitkwartet
Heilig Avondmaal
Werelddiaconaat Ghana
Kerk, eigen middelen
Onderhoud en Inventaris
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Goede Vrijdag 14 april
De Ikker

Bonifatiuskerk

09.30 uur

19.30

Voorganger:

Ds. G. Timmer

Ds. E.N. Kronemeijer,
Beetsterzwaag

Organist:
Bijzonderheden:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

Viering Heilig Avondmaal
Siriz
Kerk
Avondmaalscollecte
De Ontmoeting
9.30 uur

Voorganger:
Organist:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

Ds. S. Boukes
Tim van der Weide
Diaconie, Diaconaal doel
Kerk, eigen middelen
Géén

Nij Tjaerda
16.00 uur
Bijzonderheden:
Voorganger:
Eerste collecte:
Tweede collecte:

Viering Heilig Avondmaal
Ds. G. Timmer
Zending
Noodhulp in Oost-Afrika
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Siriz
Kerk
Kerk

Zondag 16 april Paaszondag
Bonifatiuskerk

De Ikker

9.30 uur
Voorganger:
Organist:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

14.00 uur

Ds. W.J. van Dijk,
Surhuisterveen

Ds. S. Boukes

JOP
Kerk
Kerk

JOP
Kerk
Kerk

9.30

19.30

Ds. S. Boukes
Sign

Johan Eisma
Gospelband Lifenote
Peaskepraise

De Ontmoeting
Voorganger:
Gospelband:
Bijzonderheden:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

Jeugd, JOP Paascollecte
Kerk, eigen middelen
Onderhoud en Inventaris

Tweede Paasdag 17 april Interkerkelijke Paasviering
Boppeslach
9.30 uur
Voorganger:
M.m.v.
Uitgangscollecte

Ds. Van Vliet Broeksterwald
Brassband Ere zij God o.l.v. G. Huizenga
gospelgroep Young Spirit uit Ulrum
Bestrijding onkosten
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Zondag 23 april
Bonifatiuskerk

De Ikker

9.30 uur
Voorganger:
Organist:
Bijzonderheden:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

14.00 uur

Ds. G. Oberink, Urk

Ds. G. Timmer,
Twijzelerheide
Gezinsdienst
St. Open Doors
Kerk
Bouwfonds

St. Open Doors
Kerk
Bouwfonds
De Ontmoeting
9.30 uur

Voorganger:

Ds.A. Elverdink Eastermar

Organist:
Eerste collecte:
Tweede collecte:
Uitgangscollecte:

Margrietha Zagema
Diaconie, Diaconaal doel
Kerk, PKN tbv Eredienst en Kerkmuziek
Onderhoud en Inventaris

BESTEMMING COLLECTES
2 april: 40 Dagentijd: Steun jongeren in Zuid-Afrika
Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad waar criminaliteit, misbruik en
bendes aan de orde van de dag zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog. De
Sozo Foundation (Sozo) is een Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie van Kerk in
Actie gevestigd in Vrygrond die de jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling.
Sozo wil jongeren een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit
zichzelf kunnen halen. Dit doet zij door het geven van (vak)trainingen en
workshops en het aanbieden van stageplaatsen. Deze stage kan plaatsvinden bij
Sozo maar ook bij een van de organisaties, binnen of buiten Vrygrond waar
Sozo mee samenwerkt. Voor 20 euro volgt één jongere een workshop algemene
vaardigheden. Uw gift maakt het mogelijk dat jongeren in Vrygrond
(vak)trainingen kunnen volgen en daarmee hun welzijn en de kans op het
vinden van een baan vergroten. Doet u ook mee?
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9 april: 40 Dagentijd: Steun mensen met een handicap in Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door
hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The
Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie
van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en
zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. TLMIM stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen,
zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van
vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van
bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMIM mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap.
Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor
medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Voor 31 euro ontvangt één
gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om
een eigen bedrijf te starten. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een
handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een
eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee?
14 april Goede Vrijdag Kerk: Siriz, hulp bij onbedoelde zwangerschap
Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Zij bieden preventie,
ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen zij
het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast
verlenen zij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en
mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden
zij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding
nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Zij
werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en 120 opgeleide
vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.
14 april Avondmaalscollecte: Noodhulp in Oost-Afrika
De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen
mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding.
Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen
5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen
verwacht. De situatie is dus nijpend. De landen die het ernstigst getroffen
worden zijn: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Hier speelt zich de
ergste honger af met meer dan 20 miljoen mensen in nood. Een hongersnood
komt maar zelden voor - de laatste keer was in 2011 in Somalië, waarbij
destijds het schrikbarende aantal van meer dan 250.000 doden vielen. Voor
delen van Zuid-Soedan is nu al officieel een hongersnood afgekondigd, die
momenteel 100.000 mensen treft. Ook in verschillende buurlanden dreigt
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eenzelfde situatie te ontstaan. Ingrijpen is hard nodig om verdere hongersnood
te voorkomen!
16 april Pasen: JOP Jongeren ontdekken de kracht van Pasen
Weten jongeren nog wat we vieren in de Kerk met Pasen? Als hen de vraag
wordt gesteld, antwoorden ze: Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe?
Of nee... ging hij toen niet dood? Of het blijft angstvallig stil. Nelleke is
catecheet en werkt bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In deze
weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jongeren nog weten van het Paasfeest.
Nelleke helpt daarom kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen
aan deze jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niets meer weten van
geloven opeens geraakt kunnen worden als ze de kracht van het Paasverhaal
wél ontdekken. Als opeens doordringt dat de liefde echt sterker is dan de dood,
is dat een doorbraak waar iedereen enthousiast van wordt. JOP gelooft dat
jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van
een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn. Daar zet JOP zich voor in met
het ontwikkelen van een nieuwe catechesemethode, materialen en trainingen.
Helpt u mee?
23 april: Stichting Open Doors
Open Doors steunt Christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.
Open Doors brengt Bijbels en Christelijke lectuur naar landen die daarvoor
gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie
praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors
westerse Christenen betrekken bij de Vervolgde Kerk. Open Doors doet dit
omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden en omdat ze
gelooft in de zendingsopdracht en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

KINDERCRÈCHE

IT SKÛLPLAK

U kunt uw kind iedere zondag brengen vanaf 9.15 uur in het Skûlplak.
2 april
9 april
16 april

Marjan Visser (421923)
Anne Berber van Dijk (0613935577)
Baukje Kooistra (425720)

Ineke Kooistra
Marian de Hoop (424864)
Jildou v/d Bij (422070)

Als iemand niet kan, graag onderling ruilen.
Eventuele vragen of opmerkingen: Annechien Haaima 402783
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KINDEROPPAS

2 april
9 april
16 april
23 april

DE ONTMOETING

Corlieske Jager
Reina Riemersma
Dorinda Bos
Petronella Schreiber

Evelynn Koolstra
Dagmar de Vries
Saskia Kingma
Annika de Vries

Folkje Kooistra: 425166, kenfkooistra@gmail.com
Ieteke de Haan: 705115, sjouke.ieteke@outlook.com

GEZAMENLIJKE BERICHTEN
MIDDAG VOOR OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN
Middag voor ouderen en alleenstaanden op vrijdag 7 april vanaf 15.00 uur
in het Skûlplak
In deze Paadwizer vindt u het formulier waarmee u zich kunt opgeven tot en
met 2 april. Er zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige bijdrage is
welkom.
Heeft u geen vervoer en u hebt dat wel nodig, dan kunt u dat ook aangeven op
het formulier.
U mag er dan vanuit gaan dat u vanaf 14.20 uur wordt opgehaald. Beide
diaconieën wensen u een fijne middag!

SAVE THE DATE

LADIES EVENING

Ja je leest het goed! Ladies evening! Hadden we eerst het Ladies Event, nu heet
het Ladies Evening. De organisatoren zijn dezelfde, de bemoedigende avond
wordt op een iets andere manier, maar niet minder leuk!, ingevuld. SAVE THE
DATE in je agenda!! VRIJDAGAVOND 12 MEI van 19.30 - 21.30 uur.
Nieuwsgierig? en zin in? Let op de volgende Paadwizer en houdt "De Klok" en
" Ús Tsjerkenijs” in de gaten!
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EEN STEENGOEDE HERINNERING
Woensdagmiddag 5 april organiseert de Evangelisatie Commissie weer een
spelletjesmiddag voor de groepen 1 t/m 4
rondom het thema GOD is goed, vergeet dat nooit !
Tijd : van 14.15 – 16.15
Waar : in het Skûlplak
Toegang gratis
We gaan zingen, knutselen en nog meer leuke dingen doen .
Ouders breng uw kinderen en ook de vriendjes mogen mee.
Opgave mag, is niet beslist noodzakelijk.
Hiervoor kan gemaild of gebeld worden naar :
gjveenstra.bakker@filternet.nl of bellen: 06-27438937
info@kraamzorgbaukje.nl
06-28435580
j.vdlei@knid.nl
06-4648607

GEMEENTEZONDAG
Tot nu toe is het nog niet gelukt om een voorzitter/coördinator voor het
organiseren van de gezamenlijke gemeentezondag te krijgen. Het is de
bedoeling dat de gereformeerde kerk deze keer hier een kandidaat voor
aanlevert. Het moderamen van de SOW heeft besloten om de gemeentezondag
door te schuiven naar het voorjaar van 2018 zodat er nog wat meer tijd is om
hier een kandidaat voor te vinden. Als er iemand zich geroepen voelt om de
gemeentezondag te coördineren schroom dan vooral niet om je aan te melden.
Je hoeft dit uiteraard niet alleen te doen. Er zijn al een aantal mensen die wel
graag mee willen werken om hier iets moois van te maken. Aanmelden kan via
de mail: gerriedehaan@outlook.com of telefonisch 0511-424338.

OM TE NOTEREN
Collectebonnen
De eerstvolgende verkoop is op maandag 3 april van 19.00 tot 20.00 uur.
Hervormde gemeente: K. van der Veen Bûterblom 9
Gereformeerde Kerk: De Ontmoeting
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Oud papier
Gereformeerde Kerk 25 maart, 29 april
Vrouwenvereniging Tabitha
Onze volgende verenigingsavonden zijn: 29 maart, 12 april en 19 april, onze
slotavond van het seizoen. Komt allen. De slotavond begint om 17.30 uur.
Graag tot ziens! Het bestuur.
Het Trefpunt
Inloopochtenden in De Ontmoeting. U kunt genieten van gratis koffie/thee/fris,
de krant lezen, spelletjes doen of gezellig met elkaar praten. We hebben ook
veel boeken en tijdschriften die u zo kunt meenemen, lezen en terugbrengen. U
mag ook eigen boeken inleveren, die anderen vervolgens kunnen lezen. Het is
ook mogelijk om kapotte spulletjes mee te nemen voor ons repaircafe, indien u
geen andere mogelijkheden heeft om die te laten maken. U kunt ook hulp
krijgen bij moeilijke (financiële) brieven en wij kunnen zorgen voor vervoer als
u ergens naar toe moet. Voorlichting over Zorg en WMO krijgt u van het Friese
Land door 1 van hun medewerksters die steeds aanwezig is.
Tijdstip: Van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Eerstvolgende datum 30 maart

VERSCHIJNINGSDATA

Nr
76
77
78

inleveren tot 24.00 uur
4 april (één week vervroegd)
9 mei
13 juni

Verschijningsdatum
13 april
16 mei
22 juni

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
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BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE

KERKENRAAD
Beroepingscommissie
Verheugd kunnen wij u mee delen dat de beroepingscommissie compleet is:
(gemeenteleden-) Tjitte Post (vz), Geralda Teertstra (vice-vz) en Sikke van der
Veen (secr.) (ouderling-) Binne Kooistra, (diakenen/in combinatie) Piet en
Anneke Wijnsma, (kerkrentmeester-) Fokke Woudstra, (jeugdouderlingen/ in
combinatie) Ivo van Hijum, Marthe van Hijum en Petra den Hartogh en
(ouderling/scriba-) Kees Knol. Met deze samenstelling is getracht om een
commissie te vormen met de benodigde diversiteit, van jong tot oud, en die
representatief geacht wordt te zijn voor onze gemeente. Consulent ds. W.L. de
Jong (PG Claercamp) begeleidt de commissie en geeft waar nodig advies.
Uitgangspunt voor de commissie is de profielschets die gemaakt is van de te
beroepen predikant en die vastgesteld werd op de informatieavond op 23
januari 2017. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, zodat u
mee kunt denken en bidden voor een goede uitkomst. De commissie heeft er
veel zin in, in het vertrouwen dat we het niet alleen hoeven te doen, maar dat
Gods Geest ons inspireert en inzicht geeft in de te bewandelen weg.

COLLEGE VAN DIAKENEN
Bestemming Zending:
De opbrengst van de zendingsbussen van januari t/m mei 2017 wordt bestemd
voor het project Ghana van de Classis Dokkum. Het project Ghana wordt sinds
2012 ondersteund door de Classis Dokkum. Het project Ghana bestaat uit een
vijftal deelprojecten van de Presbyteriaanse Kerk, te weten: Training kerkelijke
werkers Tamale; Uitzending Jasper Maas; Kariténoten (landbouw) Tamale;
Project tegen kinderarbeid en Vrouwencentrum Abokobi. Het project Ghana
wordt dit jaar afgesloten. Op dit moment is het nog onzeker of er opnieuw een
gezamenlijk project komt.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Paascollecte
Op 16 april a.s. mogen wij als gemeente weer het paasfeest vieren.
Voor deze bijzondere collecte ontvangt u weer de bekende acceptgirokaart,
zodat ook een ieder die niet in de kerk kan komen zijn of haar gift kan geven.
De opbrengst van deze collecte is geheel bestemd voor het eigen kerkenwerk.
Hartelijk aanbevolen !!
Solidariteitskas en kerkblad.
Voor de gemeenteleden die een machtiging hebben afgegeven, zal de incasso
deze maand plaatsvinden.
De bijdrage voor de solidariteitskas voor de belijdende leden is ook dit jaar
weer € 10,00
Het abonnementsgeld voor het kerkblad is € 12,50.
Tevens zal de incasso plaatsvinden van de grafrechten voor het jaar 2017
ad. € 24,50 per graf.

AFSCHEID DS. G. TIMMER
Na bijna 6 jaar verbonden te zijn geweest aan Hervormd Akkerwoude c.a. gaat
ds. G. Timmer ons per 26 maart 2017 verlaten en zal hij officieel in zijn nieuwe
gemeente in Twijzelerheide intrede doen als predikant.
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.
Zondagmiddag 26 maart om 14.00 uur is de bevestigings- en intrededienst van
ds. Timmer in de Hervormde Kerk aan de Smitswei 1 in Twijzelerheide. Ook
daar bent u van harte welkom!
We mogen weten dat God alle dingen leidt en bidden de familie Timmer dan
ook toe dat ze in Twijzelerheide een hele goede en vruchtbare tijd mogen
hebben. De Here ga hen voor op het levensspoor en geve hen elke dag Zijn
onmisbare zegen.

15

OPBRENGST COLLECTES
Diaconie:
Februari:
05 Kerk: Stichting Ontmoeting
05 Werelddiaconaat: Boeren verdienen meer met
biologische noodmuskaat
12 Stichting Beautiful Kidz Namibia
19 Gevangenenzorg Nederland
26 Stichting Medair Nederland
Zendingsbussen Kerken

€ 193.81
"
"
"
"
"

206,45
180.18
262.10
180.47
277,25

Kerkrentmeesters
Collecten:
Februari
12-02 bouwfonds
08-03 bidstondcollecte
Giften:
NN via bank

€ 1.208,00
- 164,05
- 326,05
-

100,00

KERKELIJK BUREAU
•
•
•
•
•
•

D. Zuidema, Roggeblom 2, tel. 422292. E-mail d.zuidema01@knid.nl
Wij verzoeken u te melden
geboorte,
kerkelijke huwelijksbevestiging
overlijden,
verhuizing buiten Damwâld

Geboren
op 2 maart: Niels, zoon van Wopke en Zwanette Klompstra- Folkertsma,
Koekoeksblom 10
Overleden
op 5 februari: Wiebe van Meekeren, Ds Germswei 73, in de leeftijd van 67 jaar
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Nieuw ingekomen van
PG Dokkum: Jacob Jan de Groot (01-03-1985) dooplid
Riemke Eugenie de Groot- Laan (22-07-1985) dooplid en Mark Binne de Groot
(25-12-2016). Ze zijn komen wonen op Eastwâld 6 Driezum (voork. leden)
Wapenveld: Kornelis v.d. Werf (16-06-2001) woont op Thiedamawei 3-H
(Talant)
Vertrokken naar
De Westereen: Marten Borger, Roggeblom 20
Verhuisd binnen de gemeente
Katrina H. Wiersma, van Westerloane 4 Broeksterwâld naar Nijewei 25
(tijdelijk)
Wijtske v.d. Woude en Lennard en Vanessa Vonk, van G. Postmastrjitte 4
naar Nijewei 32
Overgegaan naar
PG Lutjegast: Boele Dijkstra, de Wieren 18a Lutjegast (afgezegd
voorkeurlidm.)
Gedoopt
In de doopdienst op 12 maart is de Heilige doop bediend aan:
Jens, zoon van Kees en Alize Wielstra- Hiemstra, Tsjerkestrjitte 38
Rinsumageast en
Mark Binne, zoon van Jacob en Riemke de Groot- Laan, Eastwâld 6 Driezum

WIJKNIEUWS
Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de cadeaus en kaarten die wij ter ere van ons 55-jarig
huwelijk mochten ontvangen. Het was geweldig.
Sikke en Annie de Haan
Verjaardagen:
Misschien is het leuk om onderstaande persoon een kaartje te sturen met haar
verjaardag.
Akke van Eck
05-04-1944 "It Sâneach" , Badhúswei 4, 9104 DV Damwâld
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Welkom Niels!
Op 2 maart 2017 werden Wopke en Zwanette Klompstra- Folkertsma
(Koekoeksblom 10, 9104 HZ) verblijd met de geboorte van een zoon: Niels.
Niels is het broertje van Danny. We feliciteren jullie van harte en wensen jullie
als gezin Gods zegen toe.
Huwelijksjubilea
Het echtpaar Van der Zwaag –Zijlstra (Sjollemastrjitte 4, 9104 HM) hoopt op
11 april 55 jaar getrouwd te zijn.
Het echtpaar Veenstra – Leistra (Haadwei 105, 9104 BD) hoopt op 20 april hun
45-jarig huwelijksjubileum te vieren
En het echtpaar Van der Schaaf – Braaksma (Ds. Germswei 10, 9104 DP) hoopt
op 27 april 45 jaar getrouwd te zijn.
Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor de toekomst!

PASTORAAT
Pastoraat Hervormd Akkerwoude c.a. in de komende vacante periode
Pastoraat is: omzien naar elkaar. Een stukje met elkaar oplopen, zomaar of
omdat er een bijzondere reden voor is in goede of juist kwade dagen. Er gebeurt
hierin veel spontaan: gemeenteleden zien naar elkaar en anderen om en leven
met elkaar mee. Een specifieke rol in het pastoraat spelen de vrijwilligers, de
ambtsdragers en normaliter de predikant. Niet iedereen zal zelf contact
opnemen als er aandacht nodig is. Het is erg fijn als u laat weten wanneer een
ander extra aandacht nodig heeft. Zo geven we met elkaar vorm aan het 'omzien
naar elkaar'.
Vanwege het vertrek van ds. G. Timmer per 26 maart zal de pastorale zorg in
de gemeente in de komende vacaturetijd anders zijn geregeld dan u/jij in de
afgelopen 6 jaar gewend was. Uiteraard willen/zullen de ouderlingen, diakenen
en contactpersonen (voor zover mogelijk-) een extra ‘tandje’ bijzetten.
Daarnaast zal kerkelijk werker Jan Yntze van der Wal pastorale bijstand
verlenen en contacten onderhouden met (oudere-) gemeenteleden en is kerkelijk
werker Wiebe Feddema bereid gevonden om het jeugdpastoraat en het
vorming- en toerustingswerk gestalte te gaan geven.
Vanaf 26 maart a.s. zal onze scriba het pastoraal ‘aanspreekpunt’ zijn. Bij
ziekenhuisopnames en andere (crisis-) omstandigheden waarin pastorale
aandacht noodzakelijk of gewenst is, kunt u met hem contact op nemen:
(Scriba-) Kees Knol, Mûnewei 13, 9104 CX Damwâld, 0511-421934,
hervormdambv@hotmail.com
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HELEMAAL TOT BESLUIT!
Het was een voorecht om bijna 6 jaar in Damwoude predikant te mogen zijn!
Damwoude. Ik kende de plaats eerst alleen maar van de vrachtauto’s van
Feenstra die bij ons in Heteren over de brug reden.
Na onze komst in maart 2011 hebben we het dorp heel snel leren kennen als
hele fijne plaats om ie wonen en te werken. De liefdevolle ontvangst zorgde
ervoor dat we ons al snel thuis voelden.
Met dankbaarheid kijk ik terug op het werk in de gemeente. Er was veel
mogelijk en tegelijkertijd was er veel behoefte aan het eenvoudige en oprechte
Woord van God. Ik heb mijn uiterste best gedaan om dat te brengen. Gelukkig
mocht ik ervaren dat God daarbij helpt en dat er vele gemeenteleden zijn die
daarvoor bidden. Dat neemt niet weg dat ik ook mijn fouten heb gemaakt; over
al die fouten vragen we om vergeving en verzoening.
Ik heb in Damwoude en omgeving veel collegialiteit mogen ervaren. In het
bijzonder wel van dominee Boukes waar ik intensief mee samen mocht werken.
Ik hoop dat de gemeentes en gemeenteleden elkaar ook in de toekomst blijven
opzoeken.
Hartelijk dank voor al uw vertrouwen en goedheid richting mij en ons gezin!
Met enige aarzeling kijk ik uit naar 24 en 26 maart. Om dan echt de laatste
dingen te zeggen en mee te mogen geven. Afscheid nemen is toch wel een hele
klus. Elders in dit kerkblad kunt u lezen hoe de dingen geregeld zijn in de
vacaturetijd.
En dan ook vanaf 26 maart Twijzelerheide …. Spannend en uitdagend! Ik heb
de keuze gemaakt en daar sta ik dan ook voor. Ik hoop dat we daar een goede
en gezegende tijd mogen ontvangen. 24 april hopen we te gaan verhuizen, dan
kunnen we ons in de meivakantie inrichten.
Ontvang onze hartelijke groet! Het ga u allen, als gemeente en persoonlijk,
goed! God zegene u!
Ds. G. Timmer

BERICHTEN GEREFORMEERDE KERK
BERNETSJERKE
Elke zondagmorgen voor de groep 1 tot en met 8 van de basisschool
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KERKVERVOER
16 en 23 april
A. Brandsma
30 april en 7 mei
G. Bax
14 en 21 mei
G. van der Bijl

Mr. de Grootstraat 3
Bergsmastraat 13
Kleine laan 36

KERKENRAAD
Beamer
Er komen de laatste tijd weer klachten bij ons binnen dat de beelden op de
beamer wazig zijn. Wij willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat
beeldmateriaal goed aangeleverd moet worden aan de beamercommissie. Vraag
op tijd desnoods advies hoe het aangeleverd moet worden voor het beste
resultaat. De leden van de beamercommissie gaan geen afbeeldingen bewerken!
Als er gemeenteleden zijn die sowieso moeite hebben om de beelden op de
beamer goed te onderscheiden, adviseren wij om een plekje te zoeken in de
zijstukken. De beeldschermen zijn veel scherper dan het grote scherm en daar
kan niets aan veranderd worden!
Laten we met elkaar op een goeie manier gebruik maken van deze mooie
middelen!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2017
De actie Kerkbalans heeft dit jaar € 171.551,- opgebracht. (vorig jaar €
173.238-).
Het college van kerkrentmeesters wil alle gevers hartelijk bedanken voor hun
geldelijke toezeggingen..
Met deze toezeggingen is het ook dit jaar weer mogelijk het huishoudboekje
van de kerk op orde te houden.
De verspreiding van de enveloppen en het ophalen is ook dit jaar weer verzorgd
door de combinatie Brandsma/Brouwer (broeder/ zuster) en alle “lopers” die
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soms vaker dan één keer aan de deur zijn geweest om de toezeggingen weer op
te halen. Heel erg bedankt voor uw inzet!
Het kan voorkomen dat er enkele toezeggingen/enveloppen door
omstandigheden nog niet zijn opgehaald. Deze kunt U alsnog inleveren bij het
kerkelijk bureau (S. Brandsma, Prakkenstraat 14).

COLLEGE VAN DIAKENEN
Paasgroetenactie zondag 2 april!
Traditiegetrouw houden we met Pasen de ‘Paasgroetactie’. Het thema van de
40-dagentijd is dit jaar ‘sterk en dapper’. Pasen is het feest van de opstanding,
we ontvangen een nieuw begin! Die boodschap is voor ieder mens! Het
ontvangen van een Paasgroet doet goed. De ontvanger realiseert zich dat er aan
hem/haar wordt gedacht. Dat er iemand is die moeite doet om hem/haar te
bemoedigen met de blijde boodschap!
Op zondag 2 april a.s. deelt de diaconie kaarten uit en vraagt u deze te sturen
aan een gevangene in Nederland of het buitenland. Bij de kaart zit een adres én
duidelijke informatie over hoe deze te versturen. Voor meer informatie en/of
antwoorden op uw vragen kunt u contact opnemen met één van de diakenen of
informeer u op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
Groene kerk
Zonnepanelen: vorig jaar kon ik al vertellen dat u met z’n allen geweldig heeft
bijgedragen c.q. toegezegd. Het blijkt dat er op dit moment totaal ruim 1550,00
euro extra (bedragen die niet waren toegezegd!!) is ontvangen. Toezeggingen:
sommigen hebben gekozen voor zelf overmaken! Wilt u dit niet vergeten?
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Duurzaamheid, het is nooit af of voldoende en daarom gaan we door met onze
plannen. Het stopt niet bij de zonnepanelen. Alternatieven voor het gasverbruik
zijn nodig, vanwege het steeds duurder worden van het gas, het hogere verbruik
en vanwege het milieu. Daarvoor sparen en een buffer opbouwen is een streven
waar uw diaconie voor 100 procent achter staat. U ook?? Wilt u meedoen, voor
het eerst of opnieuw? Het IBAN nummer van onze kerk is: NL79 RABO 0343
3062 71 onder vermelding van: Groene Kerk.
De zonnepanelen zijn geplaatst door Zonderland B.V. te Minnertsga. Wilt u
ook zonnepanelen aanschaffen? Dit bedrijf leverde prima kwaliteit tegen de
beste prijs!! Bovendien schenkt Zonderland een bedrag van 100 euro aan de
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kerk voor elke aansluiting van u als gemeentelid. Nadat u de offerte heeft
geaccepteerd en of de panelen zijn geplaatst, kunt u dat doorgeven aan K.
Schaafsma, de Halewei 20. Ik zorg er vervolgens voor dat het bedrag van
100,00 euro door Zonderland wordt overgemaakt op rekening van onze kerk.
Deze werkwijze heb ik met Zonderland afgesproken.
In ieder geval 1 gemeentelid/gezin is u al voorgegaan. Wie volgt?
Fryske Fakansjewike Roosevelthus van 9-16 september voor mensen uit
Friesland met een lichamelijke beperking of die zorg nodig hebben. Dit jaar in
Nieuw Hydepark/Roosevelthuis Driebergsestraatweg 50 te Doorn. Er zijn
voorzieningen/aanpassingen voor mensen met een lichamelijke beperking en de
organisatie heeft een nauwe band met de PKN. Er kunnen ongeveer 40 gasten
verblijven die door een team van helpers/verpleegkundigen worden begeleid.
Ook is er een recreatieprogramma en een predikant. De kosten voor die week
bedragen 750,00 per persoon en de nota moet voor 15 augustus zijn betaald.
Daarbij komen kosten voor halen en brengen. Uw diaconie begrijpt dat al die
kosten uw draagkracht te boven kunnen gaan. Daarom wil de diaconie in
overleg met u graag bijspringen voor (een deel van) de kosten en ook vervoer.
Wilt u zich aanmelden of meer informatie, meldt u dan zo spoedig mogelijk
(uiterlijk voor 28 april) bij K. Schaafsma via 0613765741. Daarna worden
aanmeldformulieren opgevraagd en ingevuld, die uiterlijk 15 mei naar de
werkgroep moeten worden teruggestuurd. Na aanmelding wordt iedereen die
zich heeft opgegeven bezocht door de organisatie die u graag wil vertellen over
de week maar ook wil vaststellen of en hoe het mogelijk is om u goed te
begeleiden tijdens de week. Het kan zijn dat niet iedereen kan deelnemen omdat
er zich meer dan 40 gasten hebben opgegeven!!
Vakantie is voor iedereen!
In het huidige drukke tijdperk is een vakantie zeer welkom. Toch is zo’n tijd
van plezier en ontspanning niet voor iedereen weggelegd. Hetvakantiebureau.nl
(bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken
brengen hier verandering in. Na de vele positieve reacties afgelopen jaar,
bieden zij ook in 2017 weer 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau
een gratis vakantie aan.
Hetvakantiebureau.nl vraagt alleen een kleine bijdrage voor de bemiddeling (€
75,- voor een verblijf van een week en € 35,- voor een weekend). De gezinnen
bepalen zelf wanneer ze - in 2017 - op een van de RCN-parken in Nederland
vakantie vieren.
Meer over RCN Vakantieparken:
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RCN Vakantieparken is een toonaangevend kampeer- en bungalowbedrijf met 9
parken op de mooiste plekken in Nederland en 8 in Frankrijk. Alle
accommodaties en kampeervelden zijn gericht op het buitenleven.
Voor de sportievelingen zijn er bovendien sporttoernooien en andere
activiteiten. Op alle parken
vinden in de zomerweken vakantiekerkdiensten plaats. De kerkdiensten zijn
oecumenisch, laagdrempelig en muzikaal. Als het weer het toelaat, worden deze
in de openlucht gehouden. Kijk voor meer informatie op
www.rcn.nl/vakantiekerkdienst
RCN kijkt verder dan de eigen onderneming. Aandeelhouder Stichting
Interkerkelijk Oriëntatie Centrum besteedt daarom een deel van de winst aan
goede doelen. Deze samenwerking met
Hetvakantiebureau.nl, om gezinnen met weinig draagkracht te ondersteunen en
zo een vakantie mogelijk te maken, is daar een goed voorbeeld van.
Meer informatie
Meer informatie over de gratis vakanties is te vinden op
www.rcn.nl/hetvakantiebureau
en www.hetvakantiebureau.nl
Deze gezinsvakanties reserveert u via uw Diaconie. De diaconie mag
maximaal 2 gezinnen aandragen. Wilt u uw gezin opgeven, meldt u dan
spoedig bij de diaconie want een groot deel van de beschikbare 100 gratis
vakanties is al aangevraagd.

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
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Geboren:
8 februari
26 februari

Gedoopt:
26 februari

Rinske Regina, dochter van Eelke Jan en Gerbranda de GraafBeijaard, Camstrastrjitte 44, sectie 02.
Lian Johannes Sjouke, zoon van Alfred en Martine van der
Meulem, Wyger Martensstrjitte 62, sectie 05.

Ruben, zoon van Willem Stienstra en Liza Gelanda Wielinga,
Willemstrjitte 25, sectie 10.

Verhuisd :
L.Scheepstra-van der Wier, van Nij Tjaerda 161, sectie 04, naar Stasjonswei 12,
9123 JZ, Metslawier, afd. De Klink 3, sectie 04.
Vertrokken naar:
Hardegarijp
Doet-Sifra Visser, Achterwei 6, sectie 08.
Overgekomen
van Herv. Gem. Dantumawâld Anne Johan Kalsbeek b.l., Anna Johanna
Kalsbeek-Dijkstra b.l. met hun kinderen Rixte d.l. en Edzer d.l., Doniawei 41,
sectie03.
Overgegaan
naar Leeuwarden Willy Adema-Dijkstra Haadwei 16, sectie 01.
Onttrokken;
Klaas-Jan Bouma , Haadwei 134, sectie 05.
Alexander Marco Fokkema, Giessenplein 17, Utrecht, sectie14.
Overleden:
12 februari Tjitze van der Velde, Uilke Reitseswei 31, sectie 05, in de leeftijd
van 90 jaar.
13 februari Antje Dijkstra-Holwerda, Juliusstrjitte 44, Feanwâlden, sectie 04,
in de leeftijd van 84 jaar.
16 februari Harmen Jan Talma, Singel 19, sectie 08, in de leeftijd van 72 jaar.

5 maart

Sijtske Tamsma. Nijewei 38, sectie 04, in de leeftijd van
96 jaar.

8 maart

Anna Reitsma-van der Veer, “De Waadwente “ Dokkum,
sectie 03, in de leeftijd van 89 jaar.
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IN MEMORIAM
Br. Harmen Jan Talma
Maandag 13 februari bespraken we samen op de “Westereender Rûnte” in de
Doopsgezinde Kerk het bijbelgedeelte over de opwekking van Lazarus uit
Johannes 11:17-36. Harm Talma was van onze bijbelstudiegroep een trouw en
betrokken deelnemer.
Donderdag 16 februari werd hij niet meer wakker uit zijn slaap.
Dinsdag 21 februari hebben wij in “de Ontmoeting” te Damwâld afscheid van
hem genomen. Uitgangspunt waren de woorden van Jezus tegen de zuster van
Lazarus: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook
wanneer hij sterft”. (Johannes 11:25).
Harm Talma was een zeer gelovig man. Heel zijn leven lang verdiepte hij zich
door zelfstudie en studiegroepen in de bijbel en alles wat daarmee verband
houdt. Zijn stjelpke aan de Singel 19 stond vol met boeken op het terrein van
theologie, psychologie en over Israël. Tegelijk was Harm een meelevende man:
hij bezocht veel zieken, alleenstaanden en mensen die in zijn ogen aandacht
nodig hadden. Jaren lang had Harm een erge vorm van suikerziekte. Dat was
ook de reden waarom hij al vele jaren met een stok liep. Harm is 72 jaar oud
geworden en laat een zoon achter: Erik Jan. Wij wensen hem en andere
familieleden sterkte toe in het geloof, dat Harm Talma nu rust in Gods eeuwige
liefde. Wij hebben bij zijn afscheid gezegd: Jezus betrekt de opstanding en het
leven op zichzelf, Hij is de opstanding en het leven. Jezus is niet alleen bij
machte doden tot leven te wekken, nee, Hij is Gods nieuwe leven van de
opstanding in eigen persoon!
Harm heeft zijn laatste rustplaats gevonden in het familiegraf te Rinsumageast.
Ds. Klaas Visbeek, predikant Doopsgezinde Gemeente De Westereen.
br. Tjitze van der Velde
Op 12 februari is plotseling gestorven br. Tjitze van der Velde, Uilke
Reitzeswei 31. Hij was 90 jaar. Hij is op 28 augustus 1926 geboren in Heeg, bij
het water. Vandaar dat op de rouwbrief een foto staat van het meer, waarbij hij
opgroeide. Hij hield ervan, en was er als jongen al zo vertrouwd mee, dat hij
een rol kreeg in het verzet in de oorlog, waarbij hij spannende dingen beleefde.
Hoe zeer dat een stempel op zijn leven had gezet, werd zeker de laatste jaren
steeds meer voelbaar. Hij heeft er een afkeer van overgehouden van alle strijd
tussen mensen. Dat maakte immers zoveel stuk, dat ook heel mooi kon zijn. Dat
mooie heeft hij in zijn leven volop genoten. Hij leerde zijn vrouw kennen, maar
bij de eerste afspraak moest ze hem zeggen dat ze met haar familie ging
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verhuizen naar Warns. Maar de liefde was sterker dan de afstand, en in 1952
trouwden ze, toen hij een boerderij kon overnemen van een buurman, die hij
altijd geholpen had.
Die behulpzaamheid typeerde hem. Hij vond niets mooier dan er te zijn voor
elkaar. Dat deed hij zelf in de buurt en in de kerk, en hij leerde dat ook aan zijn
kinderen. Ze kregen er zeven, en er was altijd veel ruimte voor plezier en
vrolijke plagerijtjes.
In 1966 verhuisden ze naar Ginnum, waar ze een grotere boerderij kregen. Ze
beleefden er mooie jaren. Toen een van de kinderen het bedrijf kon overnemen
verhuisden ze eerst naar Driezum, en uiteindelijk naar Damwâld. Ook daar
voelden ze zich thuis. Hoewel zijn gezondheid wel wat minder werd, bleef hij
tot het laatste toe actief, en hij genoot ook van zijn pakesizzers. In dat alles
werd hij gedragen door een diep geloof, dat God ons leven leidt en in alles met
ons meegaat. Daar ging het dan ook over in de dankdienst voor zijn leven. Het
oude pelgrimslied over de God, die ons bewaart, Psalm 121, was het
uitgangspunt voor de overdenking. Daarna hebben we zijn lichaam in de aarde
gelegd op het kerkhof van Ginnum. Moge God zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen bewaren en nabij zijn op hun verdere levensweg.
zr. Sijtske Tamsma
Zr. Sijtske (Siete) Tamsma is heel oud geworden: 96 jaar. Op 5 maart is ze in
De Hale, Nijewei 38 ingeslapen, de plek waar ze de laatste tijd van haar leven
werd verzorgd. Dat dat nodig was, vond ze niet fijn: afhankelijk zijn was voor
haar niet makkelijk. Maar toch ontmoette je als je bij haar kwam geen sombere
vrouw. Ze lachte graag, en was vol belangstelling voor de mensen die bij haar
kwamen. Ze was blij met elk bezoek.
Ze was in De Hale gekomen vanuit Nij Tjaerda, waar ze jarenlang een prachtig
plekje had. Daar in Nij Tjaerda had ze het naar haar zin. Ze had er verscheidene
kennissen, en bezocht die trouw. Ze probeerde van het leven iets moois te
maken met haar bijzondere humor. Want ze had een afkeer van geroddel en
geruzie – dat mensen daaraan deden kon ze niet begrijpen. Dat ging ze
nadrukkelijk uit de weg.
Ze is geboren in Deinum en opgegroeid in Janum op de boerderij van haar
ouders. In haar hart is ze altijd een boerin gebleven, geïnteresseerd in het vee en
het land. Maar haar leven liep anders. Dat had donkere kanten, waar ze liever
niet over sprak. Maar ze herpakte haar leven toen ze in Damwoude kwam, en
daar de kiosk begon, later de winkel “Het rokertje”. Dat haar dat zo goed
afging, was ook voor haar een verrassing. Maar ze kon omgaan met mensen, en
had heel veel plezier.
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Toen die periode voorbij was, bleef ze in ons dorp wonen. Ze voelde zich thuis
bij de mensen en ook in de kerk. Op haar bescheiden manier deed ze mee, en
deed veel goed. Ze werd vertrouwd, en kon zo tot een steun zijn. Wat ze
moeilijk vond, was dat het leven veranderde. Als je zo oud mag worden, verlies
je veel mensen. Dat raakte haar elke keer weer. Ze wilde de dingen liefst
houden zoals ze waren, en wist tegelijk dat dat niet kon. Het onvolmaakte en
gebrokene van dit leven knaagde wel eens aan haar. Maar ze wist dat ze
daarmee naar God kon gaan.
Op de rouwbrief staat: Stil mar, wachtsje mar, alles wurdt nij. Dat mag onze
hoop zijn als de dingen hier voorbijgaan. Met dat uitzicht hebben we afscheid
genomen van haar leven hier. Daarna was de begrafenis bij de kerk van
Rinsumageest. Moge haar familie die in liefde aan haar terugdenkt, Gods troost
ervaren.
zr. Anna Reitsma-van der Veer
Op 8 maart kwam het levenseinde van zr. Anna Reitsma-van der Veer. Ze
overleed in De Waadwente op de leeftijd van 89 jaar. Ze is geboren en
opgegroeid in Wâlterswâld als jongste in een groot gezin. Ze had een mooie
jeugd, en kreeg verkering met Keimpe Reitsma. Ze trouwden in 1953 en gingen
wonen aan de Hoeksterloane, een prachtig plekje met een behoorlijke tuin, waar
ze graag in bezig was. Ze kregen vier kinderen: Ytje, Pieter Keimpe, Jouke
Berend en Joon, en was voor hen een echte moeder. Er kon veel: vrienden
waren altijd welkom, en zij bedacht allerlei spelletjes. Ook later, als de
kleinkinderen kwamen, genoot ze.
Ze had een zorgzaam karakter. Toen hij ouder werd, nam ze haar vader in huis,
en ook in de buurt hielp ze mensen.
Toen haar man met pensioen ging, kregen ze mooie jaren. Ze reisden overal
naar toe, en zagen heel wat van de wereld. De reis naar Israël was een
hoogtepunt in hun leven. Ook gingen ze graag naar koren; zo waren ze vaste
supporters van het Holland Koor, en ze maakten verschillende concertreizen
mee. Onderweg maakten ze vrienden, waarmee ze soms ook later contact
hielden.
Een aantal jaren geleden kreeg ze een zware hersenbloeding. Die veranderde
veel. Ze was verlamd, en kon niet meer slikken, en ook haar spraak was flink
aangetast, maar ze overleefde het wel. Maar ze kon niet meer naar huis, en werd
opgenomen in De Waadwente. Daar is ze zes jaar geweest. Ze was helder van
geest, maar kon zich moeilijk uiten. Ze moest nog meemaken, dat haar zoon
Jouke plotseling overleed, en ook haar man, die haar elke middag trouw
opzocht, viel onverwachts weg. Maar ze kreeg de kracht om het te dragen.
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Ze was een vrome vrouw met een diep besef van God. Ze vertrouwde op Hem,
al kon ze niet alles begrijpen. In vrede is ze ingeslapen, een paar dagen voor
haar 90e verjaardag.
We hebben op maandag 13 maart gedankt voor haar leven met Psalm 138.
Daarna was de begrafenis in Wâlterswâld. We leven mee met haar kinderen en
kleinkinderen

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:
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. M. de Vries, Wopkemawei 27
25-04-17 mevr. W. v.d. Meer, U. Reitzeswei 17
02-05-17 mevr. T. Zwaagstra, Foarwei 60
Wilt u bij verhindering met iemand ruilen of bellen naar 421841?

WIJKNIEUWS
Verdriet is er bij mevr. F. Kingma,
Thiedemawei 24 in verband met het
overlijden van haar zwager. We
wensen haar Gods kracht en
nabijheid van harte toe.
Ook andere mensen in onze wijk
waar moeite en spanning heerst,
heel veel kracht toegewenst.
Van harte gefeliciteerd alvast met
uw verjaardag: mevr. G. Heeringa,
Thiedemawei 4 op 11 april, dhr.
Brouwer, Prakkenstraat 8 op 22
april en dhr. Teitsma. Prakkenstraat
7 op 23 april.

Wijk 1
We mogen terugzien op een drietal
geslaagde groothuisbezoeken.
In een ontspannen zeer is er
gesproken over het thema “deel je
leven”. Door met elkaar hierover te
praten en nog belangrijker
misschien, naar elkaar te luisteren,
hebben we elkaars mening,
beleving en gedachten gedeeld.
Gelukkig kunnen we over de in ons
vorig stukje melden, dat het met de
zieken die toen genoemd werden,
langzaam de goede kant op gaat.
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beppe. Dat Ps. 138 jim en
de famylje ek sterkje mei op it
fierdere libbenspaad . De goede
oantinkens oan it âldershûs sille
altyd bliuwe !
Yn ús wyk ha we trije kear in grut
húsbesyk hân, in goede opkomst en
nei ús betinken ha we goede
gesprekken hân oer it tema
“Deel je leven” We hoopje dat
troch te dielen, de bân yn ús wyk
fersterke is.
Fansels wolle je net alles meielkoar
diele en dat hoeft ek net, as we mar
witte dat we IEN ha dêr’t we alles
mei diele kinne, Soargen, fertriet
mar ek blidens en tankberens !
In hertlike groet fan it wykteam,
Johannes,Ieke,Alie,Gerrie,Gauke
en Aly

Veertig dagen, Heer, in de tijd
van inkeren en bezinnen,
om te komen tot meer klaarheid,
om aan nieuw inzicht te winnen,
veertig dagen in eenzaamheid,
zoekt onze geest naar evenwicht,
om te komen tot helderheid,
te ontvangen Uw stralend licht.
Veertig dagen op d' eeuwigheid
van verstilling en gebeden,
van meer voelen Uw nabijheid,
om te ontvangen Uw vrede,
bid ik, Heer, voor een vrediger
mensheid,
dat Uw licht in ons het van 't
duister wint,
Uw liefde in ons ontwaakt in
eenheid
en zegeviert als het paasfeest
begint.

Leave minsken
Wy hawwe in nier transplataazje
ûndergien, myn frou donor
in ik ûntfanger. Alles is tige goed
en dat liket yn de takomst ek sa.
Dêrfoar kinne wy God tanktbaar
wêze,dat Hy ùs bewarre hat.
EK it feit dat wy ferbaasd wienen
oer it meilibjen fan minsken fan ùs
gemeente en dêr bùten troch it
grutte tal kaarten mei of sùnder
bemoedigden teksten.
In hùs fol blommen,it koe net
better.
Tige tige tank dêr foar.
Fêdde en Minke Vellema.

Een hartelijke groet van
Team wijk 1: Janny, Bettie, Inge,
Dukke en Jan
Wyk 2
Eelke Jan en Gerbranda Venema,
Camstrastrjitte 44, binne op 8
februari heit en mem wurden fan
Rinsina ( Rinske Regina)
Fan herte lokwinske mei dit nije
libben, wiisheid en God’s seine
tawinske by it grutbringen fan jim
famke.
Joon en Annie Reitsma mei har
bern, Sjollemastrjitte 8, moasten
ôfskie nimme fan har mem en
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De tekst was Psalm 4 vers 9: Heer,
U laat mij veilig wonen.
Ik hoef niet bang te zijn,
ik kan rustig slapen.
Mag de familie steun en troost
ontvangen van onze Hemelse Heer.
Mw. S Tamsma De Hale is
overleden op 5 maart 2017. De
afscheidsdienst is gehouden op 10
maart in de Ontmoeting. De
schriftlezing was uit openbaring 21
vers 1-7.De tekst op de rouwkaart
was: Stil mar,
wachtsje mar
alles wurdt nij…
Een bemoedigende tekst. Mag de
familie kracht ontvangen van onze
Heer, om dit verlies te dragen.
Mw. L Scheepstra v/d Wier is nu
verhuisd naar de Skûle, de Klink
kamer 3 te Metslawier.
Wij hopen dat zij zich thuis mag
voelen op haar nieuwe woonplek.
Wij hebben ook een verjaardag in
de wijk. Mw. A Sjoerdstra Koop
Nij Tjaerda 117 is op 16 april jarig.
Wij wensen haar een fijne dag en
een gezegend nieuw levensjaar toe.
Hartelijke groet namens het
wijkteam,
Henk Schreiber

Wijk 3
Na een lange en moeilijke tijd
is mevr. Reitsma van der Veer in
de Waadwente te Dokkum
overleden. Ondanks verdriet is er
ook
dankbaarheid dat er aan haar lijden
een eind is gekomen. Dat de familie
kracht en troost mag vinden om
verder te gaan. Bij de fam. de Boer
van de Doniawei 54 is er reden tot
dankbaarheid, vanwege een
geslaagde operatie bij mevr. laten
wij hopen en bidden dat de
operatie een positief effect mag
hebben op haar gezondheid. Op 14
april is er reden tot feest bij
het echtpaar Sjoerdstra van de
Doniawei 73, dan zijn ze 40 jaar
getrouwd. Nog gefeliciteerd en dat
er nog vele jaren mogen volgen.
Op 1 april hoopt mevr. G. Wijnsma
Winkel van de Bergsmastrjitte 8
jarig te worden en op 13 april mevr.
van Dijk van der Bij, van de
Bergsmastrjitte 29. Beide dames en
fam. nog gefeliciteerd.
Met een vriendelijke groet,
Aafke Westerhof,
Aukje van Dijk, Sietse Holwerda.
Wijk 4
Mw. A Dijkstra Holwerda Talma
Hûs It Hofke is op 13 februari 2017
overleden. De afscheidsdienst is
gehouden in de Ontmoeting op 20
februari. De schriftlezing was
Mattheus 11: 28-30 en Psalm 4.

Hallo lieve Mensen.
De 40 dagen tijd is aangebroken.
Op weg naar Pasen waarin wij
mogen vieren dat de dood niet het
laatste woord heeft.
We hebben één verjaardag Op 11
april Zr P Sijtsma-Weidenaar, Nij
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Tjaerda 31. Een gezond en
gezegend nieuw levensjaar
toegewenst.
Vriendelijke groet Andries &
Trynke de Bruin

liefde, steun en trouw mogen
ervaren.
Namens het wijkteam een hartelijke
groet
Catrien van Loo

Graag wil ik een ieder
bedanken voor de vele kaarten
en bezoekjes tijdens mijn
verblijf in het MCL
en revalidatiecentrum te
Leeuwarden.
Het heeft mij goed gedaan.
Een hartelijke groet,
Mw. A Pijper Buwalda
Nij Tjaerda 143
Damwoude

Wijk 6
Een aantal weken geleden
is mevrouw Akkerman - de Jong,
T.E. Teunissenwei 11 aan haar knie
geopereerd. We wensen haar veel
sterkte bij de revalidatie op weg
naar herstel.
Op maandag 13 februari hebben
Hein en Petra Dijkstra, Johannes
Douweswei 33 afscheid moeten
nemen van hun moeder,
schoonmoeder en beppe. Moge de
Here jullie allen troost en kracht
schenken om het verdriet een plekje
te kunnen geven.
Alie Zijlstra - van Schepen,
Fermanjepaad 12 heeft een lelijke
val gemaakt. We wensen haar
sterkte toe en we bidden voor
spoedig herstel.
Op zondag 26 februari is Liam
Johannes Sjouke geboren zoon van
Alfred en Martine van der Meulen
en broertje van Hidde , Wyger
Martensstrjitte 62. Van harte
gefeliciteerd met jullie zoon en
broertje, we wensen jullie Gods
zegen toe bij de opvoeding.
Op 8 februari was er een wijkavond
en was stichting Present
uitgenodigd. Het was een
informatieve en gezellige avond.
Stichting Present zet zich vrijwillig

Wijk 5
Dhr. en mw. van der Meulen de
Coninckstrjitte 21 mochten
opnieuw Pake en Beppe worden.
Van harte gefeliciteerd.
Op 12 februari is gestorven
dhr. Tj. van der Velde Uilke
Reitseswei 31. De dankdienst was
op 17 februari in de Ontmoeting.
Op de rouwkaart stond het
volgende gedicht :
Het water waarvan je hield
is een beetje als het leven.
Soms onstuimig, soms rustig
kabbelend
nemen en geven.
Wat blijft is de fijne herinnering
aan jouw liefde en zorgzaamheid.
Dat mw. van der Velde, haar
kinderen en verdere familie Gods
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in om mensen in onze omgeving te
helpen met allerhande klusjes van
verhuizen tot tuin opknappen. Na
afloop van het informatieve
gedeelte konden we napraten onder
genot van een hapje en drankje.
Een hartelijke groet van het
wijkteam.

geven wat U vraagt. 23. Jezus zei:
Je broer zal uit de dood opstaan.
24.Ja, zei Maria, ik weet dat hij bij
de opstandig op de laatste dag zal
opstaan. 25. Maar Jezus zei: Ik ben
de opstandig en het leven. Wie in
mij gelooft zal leven, ook wanneer
hij sterft. 26. En ieder die leeft en
in mij geloofd zal nooit sterven.
Geloof je dat? Wat een moeilijke
maar troostvolle gedachte voor ons
allemaal.
Ook gaan onze gedachten uit naar
allen die ziek, zorgen of verdriet
hebben willen u veel sterkte en
Gods nabijheid wensen.
Vriendelijke groeten vanuit
wijkteam 8
Marleen de Vries.

Wijk 8
Als wijkteam willen wij Nynke
Hilde Hofstra van Koarndyk 1 van
harte welkom heten binnen onze
gemeente en wijk. We hopen dat je
gauw je plekje mag vinden binnen
de gemeente.
Op dinsdag 21 februari hebben we
afscheid genomen van Harmen Jan
Talma. Als wijkteam willen we
Erik-Jan Talma veel sterkte en
Gods nabijheid wensen in deze
moeilijke tijd. Tijdens de dienst
was de schriftlezing uit Johannes
11: 17-36
17. Toen Jezus daaraan kwam ,
hoorde hij dat Lazarus al vier dagen
in het graf lag. 18. Betanië lag dicht
bij jeruzalem, op een afstand van
ongeveer 15 stadie,19. Er waren
dan ook veel joden naar Marta en
Maria gekomen om hen te troosten
nu hun broer gestorven was. 20.
Toen Marta hoorde dat Jezus
onderweg was ging ze hem
tegemoet, terwijl Maria thuis bleef.
21.Marta zei tegen Jezus: Als U
hier was geweest, Heer, zou mijn
broer niet gestorven zijn. 22. Maar
zelfs nu weet ik dat God u alles zal

Wijk 10
Enige weken geleden is dhr G vd
Meulen, Lytse Loane 132, een
week opgenomen geweest in het
ziekenhuis. Ook mevr. Vd Meulen
had problemen met de gezondheid,
maar inmiddels zijn beiden
gelukkig weer aan de beterende
hand. Het verwonderen van Gods
nieuwe leven in voorjaar geeft weer
moed voor de toekomst.
Ook is Ben Duijster, Klokwei 61,
enkele keren opgenomen. De
familie Duijster leeft al jaren met
ziekte en veel ziekenhuisopnames,
het is moeilijk en we wensen u
allen Gods kracht toe.
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Verdriet is er bij Piet en Ine vd
Velde nu de heit van Piet
onverwacht is overleden.
Sietse en Ymkje Hilverda hebben
afscheid moeten nemen van de
mem van Sietse.
Allebei hebben ze een mooi leven
gehad, een gezegende leeftijd
bereikt en zijn in Godsvertrouwen
heengegaan, dat geeft dat het gemis
te aanvaarden is.
Nieuw komen in onze wijk wonen
de familie K. Hamstra-Lindeboom
op Frijstêd 22. We hebben
vernomen dat er nog geklust moet
worden en dat ze nu nog bij pake
en beppe wonen. Geven jullie even
een seintje als je 'te plak' bent?
Als deze Paadwizer verschijnt
hebben we onze wijkavond net
gehad. Hoe het is geweest
vermelden we de volgende keer.
Na jaren inzet als bezoeker heeft
Gerrit Reitsma te kennen gegeven
volgend seizoen te stoppen, maar
een opvolg(st)er is er nog niet.
Zou je er eens over willen
nadenken of deze mooie opdracht,
die veel voldoening geeft, ook iets
voor jou is?
Groeten van het wijkteam Gerrit,
Baukje, Klaske en Griet.

toe.
Op 17 april hoopt mevr. B. RaapVisser, Badhúswei 16, haar
verjaardag te vieren. Van harte
gefeliciteerd en Gods zegen voor
het nieuwe levensjaar.
Over enkele weken is het Goede
Vrijdag en Pasen. Op Goede
Vrijdag staan we stil bij het lijden
en sterven van Jezus. Met Pasen
vieren we de opstanding van Jezus.
Lied 182 1 en 6 uit Liedboek voor
de kerken
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.
Een paasgroet van het wijkteam:
Jeannette Jongsma, Joke Jensma,
Ymie Venema, Sonja Hoekstra en
Aukje Brandsma.

Wijk 11
Het gezin Wielstra-Meinema van
de Badhúswei 68 is verhuisd naar
Ald Mear 11. We hopen dat jullie
je daar gauw thuis voelen en we
wensen jullie daar een goede tijd

Wijk 12
Op 19 maart hoopt de heer
Hoekstra, Halewei 2, zijn
verjaardag te vieren. Op dit
moment wordt hij verpleegt in de
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Waadwente herstellende van een
longontsteking. Wij wensen hem en
zijn vrouw veel sterkte toe in deze
tijd, en hopen dat hij snel weer
thuis mag komen. Mevrouw
Jellema, Halewei 60, is ernstig
ziek, vaak is ze thuis maar soms is
ze voor diverse behandelingen in
het ziekenhuis. Wij willen haar en
de heer Jellema Gods kracht en
nabijheid toe wensen in deze zware
tijd. Ook willen we denken aan
allen die alleen zijn komen te staan,

soms kort, maar ook degenen die al
langere tijd alleen zijn, dat we met
z'n allen uit mogen kijken naar het
wonder van Pasen. Dat onze Heer
Jezus de dood heeft overwonnen
en dat er voor een ieder van ons het
eeuwige leven wacht, door wat hij
voor ons heeft gedaan.
Met vriendelijke groet,
Mattie,Alie,Attie en Jappie.

Verjaardagen
Het zou leuk zijn om onderstaande gemeenteleden een kaartje te sturen met hun
verjaardag
6 april
Saakje Spriensma, Badhuswei 4 (1951)
15 april
Harry Terpstra, Nije Hale 51 (1985)
16 april
Jacob Holwerda, Doniawei 73 (1966)

ALGEMENE BERICHTEN

Kom in actie!
Vrijwilligerswerk in de Herberg
De Herberg is een Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek, waar gasten 3-6
weken verblijven. Professionele pastorale begeleiding en liefdevolle zorg en
aandacht gaan er hand in hand. Als vrijwilliger kun je je steentje bijdragen in
het huis, in de tuin en in de keuken.
Wat wil jij doen voor de Herberg?
Stafvervanger Een stafvervanger is een gastvrouw/gastheer die zorgt voor een
goede sfeer in huis, waardoor gasten zich thuis voelen. Wij
zoeken stafvervangers voor het weekend en de zondagavond.
Kookvrijwilliger Tijdens een kookweekend (1x per 6 weken) ben je
verantwoordelijk voor het (voor)bereiden van het ontbijt, de warme maaltijd en
34

de broodmaaltijd. Na de maaltijd coördineer je de afwas en het schoonmaken
van de keuken.
Koetshuisvrijwilliger In het Koetshuis worden groepen ontvangen voor een
voorlichtingsbijeenkomst of activiteit. Bij de ontvangst van de gasten en de
begeleiding van de activiteiten worden vrijwilligers ingezet.
Vakantiewerk Doe 1 of meer weken vakantiewerk in de periode juni-augustus.
In een goede sfeer, steek je samen met anderen de handen uit de mouwen. Op
die manier bied je ondersteuning aan de gasten en de organisatie van de
Herberg
Diaconaal jaar Ontplooi jezelf in een tussenjaar waarin je de ander helpt. Als
diaconaal medewerker werk je tien maanden mee in de Herberg tegen kost en
inwoning.
Vrijwilligerswerk; het levert je een schat aan ervaring en nieuwe
vriendschappen op. Het mooiste is dat je iets voor anderen kunt betekenen.
Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl
Mail naar: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of bel: 026 334 2225.

Kruis en Kroon
Cantate voor Passie en Pasen
In de stille week kunt u in Wâlterswâld genieten van een korte cantate voor
passie en Pasen met als titel “Kruis en Kroon’. In deze cantate wisselen koor,
orgel, spreekstem en enkele, in samenzang gezongen, koralen elkaar af. Aan de
hand van de verteller volgen we in grote lijnen het verhaal van Jezus’ lijden dat
uitmondt in het eeuwige leven.
Deze prachtige, recent hertaalde, cantate van Herman de Wolff, wordt
gezongen door christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ Wijnjewoude, onder
de bezielende leiding van dirigent Annejaap Soldaat. Aan het orgel het 19-jarig
talent Jaap de Kok uit Diever. De spreekstem is van Oeds van der Mei.
De uitvoering op dinsdag 11 april en duurt circa 45 minuten en begint om 19.30
uur. Gereformeerde kerk vrijgemaakt ‘de Lichtbron’ Wâlterswâld, Tsjerkeloane
12.
Gratis entree. Collecte bij de uitgang.
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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

Beamer

beamer.kerkakkerwoude@gmail.com

It Skûlplak
- reserveringen

Gerda Delfstra

Tsjerkeloane 20,

Bûterblom 5

422370

422919
424206

Gereformeerde Kerk

Predikant

Ds. S. Boukes

Ald Mear 3

424842

Scriba

J. Reitsma

Frijstêd 21

421542

Klok en Geandewei

janr.reitsma@gmail.com

Koster

P. Schreiber

Beamer

beamer.kerkdamwoude@gmail.com

Camstrastrjitte 11
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0617204507

