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MEDITATIE 

De Heer van vandaag en morgen  

 

“Waarom zoekt u de levende onder de doden?”   (Luk.24:5b) 

 

De vraag van de twee engelen aan de vrouwen op de morgen van Pasen is 

onthullend. Hij is namelijk niet te beantwoorden. Als ze eerlijk waren geweest, 

hadden ze moeten zeggen: Wij zoekende de levende niet. Wij zoeken de 

gestorvene. Wij zijn gekomen met onze geurige olie en onze balsem om te 

zorgen voor onze begraven Heer. Dat Hij de levende zou zijn, het was in hen 

niet opgekomen. Jezus had het wel over zijn opstanding gehad, maar dat was 

nooit echt bij hen binnengekomen. Ze waren al afgehaakt, toen Hij over zijn 

lijden en zijn dood begon: dat niet, Here! Daarom zoeken ze de levende niet, 

maar ze gedenken de dode.  

 De vraag van het Paasfeest is: wie zoekt u? Het is best goed daar even 

over na te denken. Is Jezus ook voor ons niet vaak de gestorvene? Want zijn 

dood, die is voor ons nog te vatten. Daarin is Hij gelijk aan ons allemaal. Dat de 

dood een keer komt – je kunt er bijna zeker van zijn (alleen de wederkomst zou 

ertussen kunnen komen). En Jezus zien als de gestorvene, daar zit heel veel 

troost in. Zijn komst naar de aarde vindt daar zijn uiterste diepte. Zijn liefde 

voor ons is nergens groter. Dat Hij zijn leven gaf voor onze zonden, elk jaar op 

Goede Vrijdag raakt ons dat weer.  

 Maar op Pasen hebben de engelen het over de levende. Dat is hun 

boodschap aan de vrouwen, en via hen ook aan ons. En van een levende 

verwacht je andere dingen dan van een gestorvene. De levende kun je 

tegenkomen. De levende is actief. Want die werkt door, terwijl een gestorvene 

geen nieuwe dingen meer doet. Zijn werk is volbracht, maar het werk van de 

levende gaat door.  

 Wie zoekt u? Zoekt u de gestorvene, of zoekt u de levende? De 

gestorvene kun je vereren, en op zijn weg kun je dankbaar terugzien. Dat doen 

we ook volop in de kerk. We vieren de heilsfeiten. We hebben een historisch 

geloof. We vertellen elkaar de oude verhalen, en met reden, want wat Christus 

heeft gedaan, is geweldig: wat een liefde, wat een genade! 

 Maar als Hij de levende is, dan is het daarmee nog lang niet klaar. Dan 

is de boodschap over Hem niet alleen een troost, maar ook een uitdaging! Het is 

tekenend, dat de engelen ons met Pasen direct in beweging zetten: de vrouwen 

moeten naar de discipelen, en de discipelen naar Galilea om de levende Heer te 

ontmoeten, om van Hem te horen hoe het verder gaat: ze moeten de wereld in. 
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De kerk is niet ontstaan door het denken aan de gestorvene, maar door het zien 

van de levende, en door met het nieuws de wereld in te gaan: Jezus leeft! 

 Want als Jezus leeft, dan is Hij niet alleen iemand van vroeger. Dan is 

Hij iemand van vandaag en morgen. En die Heer, die moeten we zoeken. Dan 

merken we al gauw, dat we niet op de begraafplaats kunnen blijven. We moeten 

vooruit, en daar zullen we Hem ontmoeten. In het leven, in het gaan van zijn 

weg, in het leven als een christen, in het samen leven als kerk. Daar verschijnt 

Hij – het is als een wonder als je het meemaakt. Maar dan merk je het zelf: Hij 

leeft, ook vandaag.  

 
 
KERKDIENSTEN 

 

Te beluisteren via Kabel Noord op de volgende kanalen 

 

Kanaal 954:         Hervormde kerk De Ikker 

Kanaal 955:         Hervormde Bonifatius kerk 

Kanaal 956:         Gereformeerde kerk De Ontmoeting    

 

 

 

Zondag 16 april    Paaszondag  

                           Bonifatiuskerk                            
 

   9.30 uur    

Voorganger: Ds. W.J. van Dijk, 

Surhuisterveen 

 

Organist: Nienke v.d. Heide-Visser  

Eerste collecte: JOP  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Kerk  

  



 
4 

Zondag 16 april    Paaszondag  

De Ontmoeting 
 

 9.30 uur 19.30 uur 

Voorganger:  Ds. S. Boukes Johan Eisma 

Gospelband: Sign Lifenote 

Bijzonderheden  Peaskepraise 

Eerste collecte: Jeugd, JOP Paascollecte Jeugd, JOP Paascollecte 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 

 

 

Tweede Paasdag 17 april  Interkerkelijke Paasviering 

  
   9.30 uur     

Voorganger: Ds. A.J.J. van Vliet  

Thema:  Jezus leeft … nou en ?  

m.m.v. Young Spirit uit Ulrum en 

Brassband ‘Ere Zij God’ 

 

Collecte: onkosten   

 

Zondag 23 april     

                           Bonifatiuskerk                           De Ikker 
 

   9.30 uur   14.00 uur 

Voorganger: Ds. G. Oberink, Urk Ds. G. Timmer, 

Twijzelerheide 

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

Bijzonderheden:  Gezinsdienst 

Eerste collecte: St Open Doors St Open Doors 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Bouwfonds Bouwfonds 
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Zondag 23 april    
 

                             De Ontmoeting 
 

  9.30 uur   

Voorganger: Ds.A. Elverdink  Eastermar  

Organist: Margrietha Zagema  

Eerste collecte: Diaconie, Diaconaal doel  

Tweede collecte: Kerk, PKN tbv Eredienst en 

Kerkmuziek 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

 

Zondag 30 april     

                           Bonifatiuskerk                            
 

   9.30 uur    

Voorganger: Dhr. L. Blees, Damwâld  

Organist: Jaap van der Horn  

Eerste collecte: St. Liliane Fonds  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Kerk   

 

                           De Ontmoeting 
 

  9.30 uur 14.00 uur 

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

Organist: Tim van der Weide  

Bijzonderheden: m.m.v. Carmina en koor 

uit Hallum 

Koffie na de dienst 

Terugblik kampweekend 

m.m.v. The Pilgrims 

Eerste collecte: Liliane fonds Liliane fonds 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 
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Zondag 7 mei     

                           Bonifatiuskerk                            
 

   11.00 uur  !  

Voorganger: Dhr G. Visser, Wâlterswâld  

Organist: Jelte Cuperus  

Bijzonderheden: Koffie voor de dienst !  

Eerste collecte: Voedselbank Dantumadiel  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Kerk   

                            De Ontmoeting 
 

 9.30 uur  14.00 uur 

Voorganger: Ds. S. Boukes Ds. S.Boukes en ds. G. 

Timmer 

Organist:  Ivo van Hijum 

Bijzonderheden: m.m.v. Sign Belijdenisdienst 

Eerste collecte: Voedselbank Dantumadiel Voedselbank Dantumadiel 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 

 

 

 

Zondag 14 mei     

                           Bonifatiuskerk                            
 

   9.30 uur    

Voorganger: Ds. Joh. Bakker, Stiens  

Organist: Nienke v.d. Heide-Visser  

Bijzonderheden: Fryske tsjinst  

Eerste collecte: SOS Kinderdorpen  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Kerk 

 

 

 



 
7 

 

Zondag 14 mei     

                            De Ontmoeting 
 

   9.30 uur 14.00 uur 

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

Organist: Margrietha Zagema Tim van der Weide 

Eerste collecte: SOS Kinderdorpen  SOS Kinderdorpen  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 

 

 

 

Zondag 21 mei     

                           Bonifatiuskerk                            
 

   9.30 uur    

Voorganger: Ds. J. Miedema, 

Leeuwarden 

 

Organist: Foeke Wiegersma  

Bijzonderheden: Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Eerste collecte: Kinderen van Orhei  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Bouwfonds   

                           De Ontmoeting 
 

  9.30 uur  14.00 uur 

Voorganger: Ds. P.R. Beintema 

Leeuwarden 

Dhr. L. Blees, Damwâld 

Organist: Margrietha Zagema Margrietha Zagema 

Bijzonderheden: Voorbereiding Heilig 

Avondmaal 

 

Eerste collecte: Kinderen van Orhei Kinderen van Orhei 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 
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Hemelvaartsdag 25 mei   

                           Bonifatiuskerk                            
 

   9.30 uur    

Voorganger: Dhr. L. Blees, Damwâld  

Organist: Foeke Wiegersma  

Eerste collecte: Diaconie  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Kerk   

                          De Ontmoeting 
 

  9.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Johanna van der Weide  

Eerste collecte: Diaconaal doel  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

BIJ DE KERKDIENSTEN 

De Paastijd gaat weer beginnen! De stemming in de kerk wordt weer fleurig, 

want het gaat volop over de hoop, over Jezus die de wereld overwint! Hopelijk 

zult u dat de komende weken mee beleven. We vieren Pasen: op de Eerste 

Paasdag ’s morgens met een dienst waarin oude en nieuwe lofliederen samen 

klinken, want onze gospelband Sign doet dan ook mee. En ’s avonds is er weer 

een PeaskePraise o.l.v Johan Eisma met de band LifeNote – we hopen dat het 

weer net zo’n feest wordt als een paar jaar geleden. En natuurlijk vergeten we 

de Tweede Paasdag niet, als in de sporthal ds. A.J. van Vliet de Paasboodschap 

mag brengen over de levende Heer.  

In de weken daarna proberen we er iets van vast te houden. Wat opvalt, is dat er 

in heel wat diensten iets bijzonders gebeurt.  Op 30 april werkt in de 

morgendienst ons vrouwenkoor Carmina samen met het koor uit Hallum aan de 

dienst mee; in de middagdienst is er een jeugddienst (in De Ontmoeting!) met 

medewerking van The Pilgrims – we kijken dan terug op het jeugdkamp. Op 7 
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mei is onze band Sign er weer, en ’s middags is er (in De Ikker!) een 

belijdenisdienst, voor het eerst gezamenlijk Hervormd en gereformeerd.  

Dat zijn de dingen die nu al vast staan. Maar er is meer: er zal een dienst zijn 

die voorbereid wordt met de liturgiecommissie, en we hopen nieuwe 

ambtsdragers te bevestigen. Maar omdat het zoekproces nog gaande is, kan ik 

nog niet vast zeggen welke zondag het wordt: 7 of 14 mei, want de mensen 

moeten wel liefst allemaal kunnen.  

En de onderwerpen? In de morgendiensten wil ik een paar gevolgen van Pasen 

voor het voetlicht brengen: Pasen neemt onze angst weg, Pasen geeft vreugde, 

en Pasen geeft ons een opdracht.  

Kortom: er is heel wat om naar uit te zien de komende weken. Kom en vier met 

ons mee! 

 

BESTEMMING COLLECTES 

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. 

30 april: Stichting Liliane Fonds 

Het Liliane Fonds wil bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en 

waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al 

hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in 

Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken ze kinderen sterker en hun omgeving 

toegankelijker. Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in 30 landen. 

In elk van deze landen hebben ze een partnerschap met een organisatie ter 

plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een 

programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap. Een SPO kent 

het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het 

dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO 

afspraken met lokale organisaties die dichtbij de kinderen werken, bijvoorbeeld 
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op het platteland of in sloppenwijken. Binnen deze Partnerorganisaties (PO's) 

regelt een team waarin verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn - 

het mediation team - steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het 

programma inhoudelijk en financieel. 

7 mei: Stichting Voedselbank Dantumadiel 

De vandaag te houden collecte is bestemd voor financiële ondersteuning van de 

eind 2011 van start gegane voedselbank Dantumadiel. Het doel van de 

voedselbank is: voedselhulp bieden aan mensen die het tijdelijk heel moeilijk 

hebben; verspilling van voedsel tegengaan, jaarlijks wordt er in Nederland een 

vijfde deel (20%) van ons voedsel weggegooid; verwijsfunctie naar officiële 

instellingen, velen weten de weg nog niet te vinden naar allerlei hulpverlenende 

instanties.  

14 mei: SOS Kinderdorpen 
SOS Kinderdorpen zet zich in voor kinderen die er alleen voor staan. Want over 

de hele wereld zijn er kinderen die door armoede, ziekte of oorlog de zorg van 

hun ouders verliezen. Zij hebben geen basis om een toekomst op te bouwen. 

Wij zorgen er voor dat deze kinderen op kunnen groeien in een liefdevol gezin. 

21 mei: Stichting Help de Kinderen Van Orhei te Moldavië. 

Sinds 1995 is de stichting Orhei actief in het Oost Europese land Moldavië. Het 

land wordt momenteel aangemerkt als het allerarmste land van Europa.  

De missie van de stichting Orhei is het helpen creëren van het noodzakelijke 

fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en 

volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te 

verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere 

toekomst 

 

 

 
KINDEROPPAS     DE ONTMOETING 

 
16 april Dorinda Bos Saskia Kingma 

23 april Petronella Schreiber Annika de Vries 

30 april Alie Falkena Welmoed Raap 

7 mei Lolkje de Jong Janna de Boer 

14 mei Jannie de Boer Janine Hoekstra  

21 mei Jellie Falkena Amanda Herrema 

Margriet Tjeerdema 
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GEZAMENLIJKE BERICHTEN 

WERELDGEBEDSDAG 

Als comité van Wereldgebedsdag zien wij met succes terug op 3 maart. We 

mochten het koor “Sjongersnocht” onder leiding van Johanna van der Weide en 

rond de 30 bezoekers  verwelkomen. Namens u en de diaconieën konden we 

een bedrag van € 655,- over maken voor de doelen in de Filippijnen van de 

stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag. Hier voor uw hartelijke dank. 

Als commissie zijn we nog op zoek naar commissieleden. Weet u of lijkt het u 

zelf wat toe om de commissie te versterken dan horen wij dat graag. De 

werkzaamheden bestaan onder andere uit  2 à 3 keer voor de dienst een 

vergadering in de weken voor de dienst en op de dag zelf(eerste vrijdag in 

maart) de kerk klaarmaken en oefenen. De liturgie word elk jaar samengesteld 

door vrouwen uit het land van herkomst. Wij volgen de liturgie. Ook mannen 

mogen zich aanmelden voor de plaatselijke commissie.  

VIERING BOPPESLACH 

Op paasmaandag 17 april organiseert de I.E.C. Damwoude-Broeksterwoude een 

Paasviering in sporthal "de Boppeslach" te Damwoude. 

De samenkomst begint om 9.30 uur en heeft als thema  "Jezus leeft......Nou 

en?" 

Deze viering staat onder leiding van Ds. Alfons van Vliet uit Broeksterwoude. 

Muzikaal zal de dienst worden omlijst door brassband “Ere zij God” o.l.v. Ellis 

Nijdam  en Gospelgroep “Young Spirit" uit Ulrum o.l.v. Arnold Wienen  

Er is oppas aanwezig voor de kinderen. 

LADIES EVENING 

Vrijdagavond 12 mei 19.30-21.30 uur. Dat is de tijd voor het Ladies Evening! 

Zoals je in de vorige Paadwizer kon lezen hebben we nu het Ladies Evening, in 

plaats van het Ladies Event. Het thema voor deze avond is: FRUITY AND 

FRESH! oftewel fris en fruitig. En dat het een sprankelend "frisse" avond gaat 

worden? Dat is zeker! Hoe? Dat gaan we nog niet verklappen! Bezoek het 

Ladies Evening en je zult het ontdekken! Er zal die avond gezongen worden en 
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er is een spreker uitgenodigd, daarnaast is er uiteraard tijd om gezellig een 

praatje te maken met de andere vrouwen op het Event, en natuurlijk wordt de 

inwendige mens ook niet vergeten! En ook al denk je: ik heb niemand die met 

mij meewil/kan.  Schroom niet!  Wij hebben er zin in om jullie die avond te 

ontmoeten!  Opgave kan t/m 8 mei bij Thea Cuperus via 

Theacuperus@hotmail.com, of 0511-424280. Eigen bijdrage: € 4,-  Locatie: 

It Skûlplak,  Aanvang: 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur. Oant 

dan! 

 

VERSCHIJNINGSDATA 

 

Nr 

 

inleveren tot 24.00 uur 

 

Verschijningsdatum 

77     9 mei      18 mei 

78    6 juni (1 week vervroegd)      15 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 

 

OM TE NOTEREN 

Collectebonnen 

De eerstvolgende verkoop is op maandag 1 mei van 19.00 tot 20.00 uur. 

Hervormde gemeente: K. van der Veen Bûterblom 9 

Gereformeerde Kerk: De Ontmoeting 

 

Oud papier 

Gereformeerde Kerk 29 april  

 

 

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 
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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 11 mei  

 

BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE 

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 !! 

 

OPBRENGST COLLECTES 

Diaconie: 

Maart: 

05 40Dagentijd: Steun kinderen en jongeren in de Glind €  100,21 

08 Bidstond: Noodhulp zuidelijk Afrika   "     97,96 

12 Kerk: Stichting De Regenbooggroep   "   141,82 

12 Uitgang Voorjaarszendingscollecte 40-Dagentijd:  

     Steun gezinnen in Guatemala    "   145,97

   

19 40-Dagentijd: Steun ouderen in Moldavië   "   117,14 

26 40-Dagentijd: Steun mensen in de Knel   "   201,10 

Zendingbussen Kerken      "   176,90 
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Kerkrentmeesterd 

Collecten: 

Maart      € 934,45 

19-03  bouwfonds   -  115,25 

 

Giften: 

NN via Ds. Timmer    €   20,00 

 
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 

 

Verhuisd binnen de gemeente 

Rinske Schaafsma, van Westerloane 7 Broeksterwâld naar  

Ljipleane 31 Feanwâlden  (ze blijft voorkeurlid van onze gemeente) 

Fam. A. Hoekstra, van  Badhúswei 38 naar  Mûnewei 10 

 

Uitgeschreven 

Fam. D. de Vries, Ds Germswei 1 

 

WIJKNIEUWS 

Dankbetuiging  

Beste mensen, bedankt. 

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de kaarten die ik heb ontvangen bij mijn 

verblijf in de Waadwente tijdens mijn revalidatieperiode na mijn 

hersenbloeding. Als mensen  zo meeleven dan doet je dat  erg goed. Nogmaals 

bedankt, ook namens mijn vrouw. 

Johan van Dijk  

 

Hartelijk bedankt voor de telefoontjes en kaarten, die we hebben gekregen bij 

ons jubileum op 28 febr. We hebben een hele mooie dag gehad. Piet en Klaske 

van der Wal. 
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Verjaardagen: 
Misschien is het leuk om onderstaande persoon een kaartje te sturen met haar 

verjaardag. 

Hendrikje Hoekstra   01-05-1981   Daniël Bosmastrjitte 24, 9271 BJ De 

Westereen 

BERICHTEN GEREFORMEERDE KERK 

BERNETSJERKE 

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

 

KERKVERVOER 

 

16 en 23 april 

A. Brandsma              mr. de Grootstraat 3 

30 april en 7 mei 

G. Bax                           Bergsmastraat 13 

14 en 21 mei 

G. van der Bijl              Kleine laan 36 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Gebruiksmogelijkheden zalen in ons kerkgebouw 

Ons kerkgebouw heeft verschillende vergaderruimtes. Dezen worden primair 

gebruikt voor de verschillende kerkelijke activiteiten: vergaderingen van de 

kerkenraad, vele commissies en andere kerkelijke bijeenkomsten. Daarnaast 

hebben we een tweetal vaste huurders: Brassband Ere Zij God en de 

Christelijke Plattelands Vrouwen (CPV). Incidenteel verhuren we zaalruimten, 

meestal op aanvraag.  

We beschikken na de verbouw/renovatie over een mooi en representatief 

gebouw, wat up to date is ingericht voor het ontvangen en faciliteren van grote 

en kleine groepen die een ruimte zoeken om bij een te komen voor een 

bespreking of een vergadering. Een bijeenkomst die bijvoorbeeld eigenlijk net 

niet in een huiskamer past – te veel drukte bijvoorbeeld -  of qua karakter niet 

geschikt is om thuis te organiseren.  Maar ook verenigingen die op zoek zijn 



 
17 

naar een goede -structurele -vergaderlocatie willen we uitdrukkelijk uitnodigen 

om contact op te nemen om de mogelijkheden samen eens door te nemen. In 

dergelijke gevallen kan ons kerkgebouw de oplossing zijn. We hebben 

verspreid over de week meerdere mogelijkheden beschikbaar. Omdat dit buiten 

de reikwijdte van onze kerkelijke activiteiten valt kunnen we in voorkomend 

geval de zalen (plus evt. koffie, thee ca.) niet gratis ter beschikking stellen, 

maar de huurtarieven ca. die we hiervoor in rekening brengen zijn zonder meer 

concurrerend. 

Kortom, als u denkt: ja, ik herken wat hiervoor is geschetst en denk dat dit ook 

wat voor mij/mijn activiteit of vereniging kan betekenen, dan kunt u contact 

opnemen met de koster over de mogelijkheden en de hieraan verbonden kosten. 

 

Vrijwilligers onderhoud kerk 

Omdat ook de kerk zijn onderhoud aan de buitenzijde moet hebben is de 

CKRM op zoek naar vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden: 

Schilders die op hoogte willen/kunnen werken, voor de raampartij aan de 

Westzijde van de kerk; 

Schilders die op de begane grond deuren en ramen kunnen schilderen; 

Timmermannen die op hoogte houtdelen kunnen vervangen en/of aanbrengen 

van kunststof boeidelen; 

Iemand die voegwerk kan herstellen (ook gedeeltelijk op hoogte); 

Iemand die de loodslabben kan vervangen op het platte dak van de zalen van de 

kerk. 

Het is de bedoeling om een vaste steiger te (laten) plaatsen voor het schilder- en 

timmerwerk van de kozijnen van de Westgevel, zodat vanaf deze steiger veilig 

gewerkt kan worden. 

Heeft u (overdag) tijd, geef u dan op bij de CKRM, via Jappie Rozendal 

j.a.rozendal@knid.nl of bel met 421689. 

 

COLLEGE VAN DIAKENEN 

Vrijwillige bijdrage Diaconie 

De resultaten  van de actie Kerkbalans voor de Diaconie zijn ook bekend. Wij 

zijn opnieuw aangenaam verrast!! U hebt met z’n allen ongeveer 40% meer 

toegezegd voor 2017! In bedragen: ruim € 14.000,00 tegenover €10.000,00 

vorig jaar. Hiermee kunnen we onze opdracht, “helpen wie geen helper heeft”, 

weer prima invullen. Woorden schieten tekort. Iedereen die meedoet, HEEL 

hartelijk dank. 
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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  

 

Verhuisd : 

Gezin Tj. van der Meer, van Nijewei 36, sectie 11, naar Wopkemawei 30,  

sectie 12. 

    

Ingekomen van : 

Driezum Anne Gros b.l. en Neeltje Sytske (Nynke) Gros-Wagenaar b.l. met hun 

kinderen Fenne d.l. en Hanna d.l., zij wonen Lytse Loane 9, sectie 10. 

 

Geboren en overleden  

op 27 maart  Hanna Ruth Rozenga, dochterje van Wiebe Rozenga en Trijntje 

Rozenga-Duijster, Wyger Martenstrjitte 48, sectie 06, 0 jaar. 

 

GROENE KERK 

Vorig jaar hebben we met de aanschaf van zonnepanelen een prachtige start 

kunnen maken op weg naar vergroening en verduurzaming. Uw enthousiasme 

en natuurlijk uw bijdragen hebben dat mogelijk gemaakt. Toen al heb ik gezegd 

dat het wel een traject van 4 of 5 jaar kon worden, o.a. omdat beide CV ketels 

nog goed waren en  betrekkelijk weinig kosten vergden voor onderhoud. 

Ongeveer een maand geleden, heeft Damstra bij een storing echter vastgesteld 

dat de ketels beide snel vervangen moeten worden. Het ligt m.i. voor de hand te 

kiezen voor een duurzame oplossing die ik u eerder al noemde, nl. voor een 

(hybride) warmtepomp. Deze werkt op elektriciteit en daardoor zullen de 
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kosten voor het gas drastisch dalen en die voor stroom stijgen, maar totaal 

dalen. De stijging voor de stroom kan vervolgens worden opgelost door extra 

zonnepanelen bij te plaatsen. Beide acties hoeven niet tegelijkertijd plaats te 

vinden. Naast financiering uit de onderhoudsreserves, zal een extra bedrag 

nodig zijn dat binnen enige jaren kan zijn terugverdiend. Ik hoop dat we de weg 

tot behoud van de schepping blijven volgen. Met opnieuw uw inzet moet het in 

enkele jaren mogelijk zijn bijna geheel zelfvoorzienend te zijn voor energie. 

Het is echter aan de CKRM om te voorzien in de vervanging en  plannen te 

maken, want als projectleider zonnepanelen hoef ik hiermee niet aan de slag. 

Mijn taak voor de Groene Kerk zit erop, ik geeft het stokje over. Ik wens de 

CKRM en KKR veel wijsheid toe en de  steun van ons allemaal. 

Koop Schaafsma 

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: 

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 

09-05-17 mevr. J. Riemersma, Koweblomke 10 

16-05-17 mevr. J. Bokma, Camstrastrjitte 35 

23-05-17 mevr. M. Dantuma, U. Reitzeswei 11 

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

 

WIJKNIEUWS 

 

Wijk 1 

Wie wil ons helpen? Voor onze 

wijk zoeken we een 

bezoeker/bezoekster. (Hoeft niet 

beslist in onze wijk te wonen.) 

Tot op heden zijn we er nog niet in 

geslaagd een opvolger(ster) voor 

Dukke Bosman te vinden. Dus als 

u/jij ons team wilt versterken, van  

 

 

harte welkom. Onze teamleden 

geven u graag zo nodig informatie. 

Op 3 mei a.s. hopen dhr. en mevr. 

Bergsma-Kerkstra. V. 

Aernsmastrjitte 23 55 jaar 

getrouwd te zijn. Alvast onze 

gelukwensen en nog vele goede 

jaren toegewenst. En natuurlijk 

Gods zegen. 
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Dat wensen we ook de jarigen toe: 

Mevr. Y.  de Vries – Nicolai, van 

Aernsmastrjitte 11, is 2 mei jarig en 

dhr. A. Posthumus, van 

Aernsmastrjitte 24 is 18 mei jarig. 

Dhr. Buursma, Haadwei 27, is 

gelukkig, na een korte opname in 

het ziekenhuis, weer thuis. Een 

goed verder herstel gewenst. 

Een hartelijke groet van Team wijk 

1: Janny, Bettie, Inge, Dukke en 

Jan  

  

Wyk 2 

Earst in rektifikaasje, yn de foarige 

paadwizer hat stien dat Eelke Jan 

en Gerbranda  Venema, 

Camstrastrjitte 44,  heit en 

mem  wurden binne. Dit moat wêze 

Eelke Jan en Gerbranda de Graaf-

Beijaard. Ekskús derfoar ! 

Us wyk hat ek wer fersterking 

krigen, op Ald Mear 13 binne 

Doede, Jantje Janna en Roan 

Wielstra kommen te wenjen. Foar 

Jantje Janna is it in bekende 

omjouwing, wennen sil net sa 

dreech wêze op sa’n moai plakje. 

Wolkom yn wyk 2.  

Op 19 april hopet dhr. B.Dijkstra, 

Camstrastrjitte 19, syn jierdei te 

betinken en syn frou mefr. 

J.Dijkstra – van der Zwaag op 24 

april. Allebeide fan herte 

lokwinske. 

Piet en Jellie van der Meulen , Ald 

Mear 12, binne op 1 maaie 25 jier 

troud. Fan herte lokwinske, in hiel 

moaie dei mei jim bern, famylje en 

freonen en foar de takomst alle 

goeds tawinske! 

Sappie en Kees Postma, 

Camstrastrjitte 9, ha te hearren 

krigen dat Sappie net wer better 

wurde kin, in hiel fertrietlik 

berjocht foar har en har bern. 

Se hoopje op 27 april te betinken 

dat se 40 jier lyn troud binne, 

lokwinske en tagelyk sterkens 

tawinske yn dizze drege tiid.  

Leaf en leed lizze sa ticht bijelkoar. 

We geane op nei Goed Freed en 

Peaske, dêrom dit liet : 

As de Heare Jezus 

ús net opsocht hie  

en Hy troch syn offer 

ús net frijkocht hie, 

wienen w’allegearre 

yn ivichheid ferlern, 

mar de Hear woe stjerre 

en makke ús Gods bern 

Goede Peaskedagen tawinske , 

Johannes, Ieke, Alie, Gerrie, Gauke 

en Aly 

 

Wijk 4 

We hebben een verjaardag in de 

wijk. Mw. T Wijma Damstra Nij 

Tjaerda 51 is op 13 juni jarig. 

Alvast gefeliciteerd met deze dag. 

Een gezegend nieuwjaar 

toegewenst. 

In de vorige Paadwizer stond 

vermeld dat mw. A. Sjoerdstra 

Koop Nij Tjaerda 117 16 april jarig 

was, maar dit had 30 maart moeten 

zijn.  
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We gaan op naar Pasen. We vieren 

de opstanding van onze Heer. Door 

zijn opwekking zijn wij 

gerechtvaardigd. Door zijn 

striemen hebben wij genezing 

ontvangen. Mag dit een 

bemoediging zijn voor een ieder. 

Groet namens het wijkteam, Henk 

Schreiber  

 

Wij willen iedereen bedanken voor 

de vele kaarten, bloemen en 

Attenties die wij hebben ontvangen 

met ons 60 jarig huwelijksjubileum. 

It hat ús goed dien. 

Jan en Griet Smees 

Nij Tjaerda nr 33 

 

Wijk 5 

In onze wijk zijn 3 verjaardagen te 

melden. Op 21 april is mw. T.E. v/d 

Velde  Uilke Reitzeswei 31 jarig. 

Op 27 april mw. A. Terpstra  Uilke 

Reitzeswei 29 en op 13 mei mw. R. 

Bosgraaf Ringhersmastrjitte 9. 

Alvast van harte gefeliciteerd. 

Heer, aan dat houten kruis, 

Droeg U de straf voor mij. 

Ik had nog nooit een vriend, 

Die zoveel hield van mij. 

We wensen iedereen gezegende 

Paasdagen toe. 

Namens het wijkteam een hartelijke 

groet. Catrien van Loo 

 

Wijk 6 

Je was zo welkom Op maandag 27 

maart is bij de geboorte gestorven 

Hanna Ruth Rozenga, dochtertje 

van Wybe en Trijntje Anna zusje 

van Ruben en Mirjam. Dat God hen 

en de familie troost en kracht mag 

schenken. 

Opgenomen in ziekenhuis Nij 

Smellinghe, mevr. Stel - van der 

Veen, ze is er voor onderzoek. 

Ook andere mensen in onze wijk 

waar moeite, spanning en/of 

onderzoek is, heel veel kracht 

toegewenst. 

Familie Nutma gaat half april naar 

Ethiopië. Daar mogen ze getuige 

zijn van de bruiloft van hun zoon 

Jacob en Emebet. Wat bijzonder, 

van harte gefeliciteerd. Wij 

wensen hun een goede reis en een 

hele mooie tijd toe. 

Daar juicht een toon, daar klinkt 

een stem, 

die galmt door gans' Jeruzalem; 

een heerlijk morgenlicht breekt 

aan; 

de Zoon van God is opgestaan! 

Wij als team wensen u mooie 

paasdagen toe. 

Hartelijke groeten Thea, Otte, 

Meindert en Klaasje. 

 

Wijk 10 

Alweer kunnen we een nieuw jong 

gezin verwelkomen in onze wijk. 

Op de Lytse Loane 9 zijn komen 

wonen Oane en Nynke Gros met 

hun twee kinderen. Er moet nog 

even geklust worden voor het huis 

klaar is, maar we hopen dat jullie je 

snel thuis zult voelen in de 

gemeente en de wijk. 
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Op 9 mei a.s. is het feest bij de 

Pieter en Geke Zuidema, Nije Hale 

14. Zij hopen die dag te gedenken 

dat ze 45 jaar geleden zijn 

getrouwd. We wensen jullie samen 

met kinderen en kleinkinderen een 

hele fijne dag toe en Gods zegen 

voor de komende jaren. Verdriet is 

er bij de familie Duyster nu hun 

kleindochtertje  veel te vroeg is 

geboren en is overleden. Onze 

woorden schieten tekort, maar Heer 

wilt U uw troostende arm om hun 

en hun kinderen heen slaan. We 

leven met jullie mee en wensen 

jullie Gods kracht toe. Op  21 maart 

hadden we onze wijkavond met de 

wijken 11 en 12. Omdat de animo 

helaas niet erg groot was werd de 

rest van de gemeente ook 

uitgenodigd.  Margriet Brandsma 

vertelde boeiend over haar werk als 

journalist en over Duitsland toen 

het nog oost/west was. Mensen 

werden  gedwongen voor de Stasi 

(geheime dienst van DDR) te 

werken en soms zelfs hun familie te 

verraden. Dat we hierover niet 

mogen oordelen werd ons duidelijk, 

we mogen slechts vergeven. Dit 

sluit mooi aan bij Pasen, toen Jezus 

voor onze zonden stierf en al onze 

fouten zijn vergeven. Jezus is weer 

opgestaan, Hij leeft. Wij wensen u 

gezegende Paasdagen. 

Groeten van het wijkteam, Gerrit 

Reitsma, Baukje Sjoerdstra, Klaske 

vd Bijl en Griet Hoekstra. 

 

Wijk 11 

Verdriet is er bij de fam. Huizenga-

Procee, Ds. Germswei 29, nu hun 

vader/schoonvader en pake Gerrit 

Procee is overleden. We wensen 

hen heel veel sterkte en Gods 

nabijheid toe. 

Een “tige nijsgjirrige jûn”…… 

Op dinsdag 21 maart hebben we 

naar Margriet Brandsma kunnen 

luisteren. Zij heeft ons boeiend 

verteld over het boek 'Vluchtcode 

Vlinder'. Waarin het over het 

leven van Michael en Rina 

Ogertschnig, een Duits-Nederlands 

echtpaar, gaat. Het boek is 

gebaseerd op een waar gebeurd 

verhaal over liefde, verraad en 

mensensmokkel. Na de pauze 

hebben we gehoord over haar werk 

als verslaggeefster voor de NOS. 

Al met al een interessante avond.    

Onze bezoeksters mw. Joke 

Jensma, Mr. P.T. van der 

Herbergloane 13, en mw. Sonja 

Hoekstra-Veenstra, Singel 20, 

stoppen met hun bezoekjes na 

respectievelijk 5 en 8 jaar. Dames 

heel erg bedankt voor alles wat 

jullie gedaan hebben voor wijk 11 

en voor jullie meedenken in ons 

wijkteam. Mw. Metje van der 

Meer-de Boer, Nijewei 36, zal het 

werk van Joke Jensma overnemen. 

Fijn dat je ons wijkteam komt 

versterken.  

Op 22 april hoopt mevr. A. van der 

Meulen-Oosterhof, Ds. Germswei 

30, haar verjaardag te vieren. Van 
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harte gefeliciteerd en Gods 

nabijheid voor het komende jaar 

toegewenst. 

Groeten van uw wijkteam, 

Jeannette Jongsma, Joke Jensma, 

Ymie Venema, Sonja Hoekstra en 

Aukje Brandsma. 

 

Wijk 12 

Allereerst twee verjaardagen op 22 

april  hoopt De heer J. de Boer 

Halewei 16 zijn verjaardag te 

vieren, en op 2 mei hoopt Mevrouw 

P. J. Sikma-Raven haar verjaardag 

te vieren. Allebei alvast een mooie 

dat toegewenst. Op 21-04 hoopt de 

familie Kuipers v\d Meulen J.R. 

Kloostermanstraat 24 hun 40 jarig 

huwelijk te vieren, ook van harte 

gefeliciteerd en nog vele jaren 

samen in gezondheid toegewenst. 

De heer Hoekstra Halewei 2 

verblijft nog steeds in de 

Waadwente, zijn herstel wil nog 

niet echt vlotten. De heer Hoekstra 

en zijn vrouw Gods kracht en 

nabijheid toegewenst in deze voor 

hun toch moeilijke tijd. Mevrouw 

Jellema Halewei 60 is op dit 

moment in het ziekenhuis, maar 

hoopt toch weer thuis te komen, ze 

heeft veel pijn welke ze proberen te 

bestrijden, maar wat nog niet zo 

goed wil lukken. Dat als we als 

gemeente in woord, daad en gebed 

om de familie Jellema heen mogen 

staan in deze voor hun zo zware 

tijd. Dat we ondanks alle 

pijn\verdriet\leed in onze gemeente 

en in de grote wereld, het licht van 

Pasen mogen zien. En mogen 

weten dat alles is volbracht door 

onze Heer Jezus. En dat we 

daardoor er op mogen vertrouwen 

dat het eens allemaal goed zal 

komen. Wij wensen dan ook een 

iedere in dat geloof en vertrouwen 

goede paasdagen toe. 

Met vriendelijke groet, 

Mattie, Alie, Attie en Jappie. 

 

 

  

 

Verjaardagen 

Het zou leuk zijn om  Eelze Poortinga, Nijewei 31 (1954) 

een kaartje te sturen met zijn verjaardag op 13 mei  
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ALGEMENE BERICHTEN 

 

Cursus Luisteren naar Gods stem 

In het kader van het vijftigdagenproject “Wachten op de Geest” biedt de 

kerkenraad van de Protestanste Gemeente in Feanwâlden de cursus “Luisteren 

naar Gods stem” aan. Vaak wordt gezegd dat bidden eenrichtingsverkeer is. 

Maar in het bidden wil ook God zich laten horen. Sterker nog, bidden is 

antwoorden op Gods stem. Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem 

is het noodzakelijk luisterend te bidden. Maar hoe doe je dit? Is er een Bijbelse 

basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, 

groepsgesprekken en het “werkelijk luisteren”. Met eenvoudige oefeningen 

helpen we je de Bijbel te lezen met in het achterhoofd de vraag ‘Wat wil God in 

dit gedeelte tegen mij persoonlijk zeggen'. Je zult ontdekken dat we niet een 

trucje aanleren, maar dat door het verdiepen van jouw eigen relatie met God, 

God op een unieke manier zijn weg met je zal gaan. Velen gingen je al voor in 

deze cursus en werden zeer bemoedigd. 

Ds. Jelle de Kok uit Diever gaat de cursus geven. Dat zal zijn in de Mienskip 

(Haadstrjitte 15 Feanwâlden) op 31 mei, 7 en 14 juni. Schrijft u dat maar vast in 

uw agenda of op uw kalender. We beginnen om half acht. Het cursusboekje 

kost 10 euro. U kunt u opgeven bij Sietse Dijkstra, Ljurkstrjitte 23, 9269 NB 

Feanwâlden, tel. 474367 of s.dijkstra15@knid.nl 

Ds. Klaas van Marrum 

 

mailto:s.dijkstra15@knid.nl

