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MEDITATIE 

Thuiskomst 

 

“Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn 

Vader, die ook jullie Vader is”      

 (Joh.20:17) 

 

Midden in de komende periode staat het feest van de Hemelvaart. Het is een 

beetje een stiefkind onder de kerkelijke feestdagen. In de kerken is het lang niet 

vol, en mensen in ons land die graag 5 mei als vaste vrije dag willen hebben, 

willen dit feest wel inleveren. Het lijkt ook een vreemd feit om te vieren: dat 

Jezus van de aarde is heengegaan.  

Maar wat was het voor Jezus zelf? Ik stijg op naar mijn Vader, zegt Hij op de 

Paasmorgen tegen Maria Magdalena. De hemelvaart is voor Hem: een 

thuiskomst. Je merkt in alles wat Jezus over God zegt, dat Hij een intieme band 

met Hem had. Hij had meer dan eens behoefte om alleen met God te zijn, in 

nachten van gebed. Hij heeft zelfs de gebedsstrijd gekend, in Gethsémané, aan 

het kruis. Daar miste Hij die zoete gemeenschap.  

Maar na Pasen is dat voor altijd voorbij. En de hemelvaart bezegelt dat. Jezus 

stijgt op, Hij komt het aardse te boven. Er is geen strijd, geen aanvechting meer. 

Hij gaat naar huis, naar zijn Vader! Wie zou het Jezus niet gunnen, na alles wat 

Hij voor ons heeft gedaan?  

Maar maakt dat de Hemelvaart ook voor ons tot een feest? Maria lijkt er zo niet 

over te denken. Ze houdt Jezus vast, wil Hem niet meer loslaten. En wij kunnen 

haar begrijpen. Wat zou het fijn zijn, als wij meer van Jezus zagen, als Hij 

direct aanspreekbaar en tastbaar bij ons was. Hij wint bij de hemelvaart, maar 

hoe is dat voor ons?  

Tegen Maria zegt Jezus iets heel bijzonders. Hij zegt van God: ‘die ook jullie 

Vader is’. Dat woord van Jezus is als een kroon op zijn werk. Was Hij niet naar 

de aarde gekomen om ons onze Vader weer terug te geven? Hij is de oudste 

Broer, die niet zoals in de gelijkenis thuis achterblijft als de jongste is 

weggegaan, maar die ons achterna gekomen is. Hij is gekomen om de verloren 

band te herstellen.  

En nu spreekt Hij het uit: mijn Vader is ook jullie Vader. Met andere woorden: 

mijn werk is geslaagd, het is volbracht. Ik heb jullie je Vader teruggegeven. Het 

feest van Hemelvaart laat ons zien waar ons thuis is: bij God. Dat zal voor ons 

een plek zijn, waar we zonder schroom mogen binnenstappen. Als Vader wil 

God ons beschermen, want Hij heeft ons lief. 
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En wat we op Hemelvaartsdag vieren is: we zijn op thuisreis. Jezus is ons 

voorgegaan, en wij mogen Hem volgen. Hij maakt bij God alles klaar, zodat we 

ons er op onze plek zullen voelen. Want Hij is onze broer geworden. We 

hebben dezelfde liefdevolle Vader. We worden een eeuwig gelukkig gezin.  
 
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 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: Stichting "Jemina"  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Kerk   

                         De Ontmoeting 
 

9.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Tim van der Weide  

Eerste collecte: Diaconie, Diaconaal doel  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

 

Zondag 28 mei     

                           De Ikker                          
 

11.00 uur !   

Voorganger: Ds. A. Elverdink, 

Eastermar  

 

Organist: Nienke v.d. Heide-Visser  

Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal  

Eerste collecte: Diaconie  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië 
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Zondag 28 mei    

                                De Ontmoeting 
 

 9.30 uur  14.00 uur 

Voorganger: Ds. S. Boukes Ds. M.J. Koppe, Dokkum 

Organist: Johanna van der Weide Johanna van der Weide 

Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal  

Eerste collecte: Ghana Zending 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 

 

                               Nij Tjaerda  
    16.00 uur     

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organiste: Tim van der Weide  

Eerste collecte:  Zending  

Tweede collecte: Ghana  

    

Zondag 4 juni    Pinksteren  

                           Bonifatiuskerk                           De Ikker 
 

   9.30 uur   14.00 uur 

Voorganger: Ds. J. Bakker, Feanwâlden Ds. S. Boukes 

Organist: Foeke Wiegersma Jelte Cuperus 

Eerste collecte: Pinksterzendingscollecte Pinksterzendingscollecte 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Kerk Kerk  

                              De Ontmoeting 
 

9.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Margrietha Zagema  

Bijzonderheden:   

Eerste collecte: Pinksterzendingscollecte  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  
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Pinkstermaandag 5 juni     

                                    De Ontmoeting                          
 

   9.30 uur    

Voorganger: Ds. K. van Marrum, Feanwâlden 

Organist:   

Eerste collecte: Diaconie  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en inventaris   

 

Zondag 11 juni     

                                  Zie Pagina   13                            De Ikker 
 

9.30 uur   14.00 uur    

Voorganger: Dhr. W. Feddema, Driezum Ds. A. Bouman, 

Leeuwarden  
m.m.v. Klaeilûd Organist: Jelte Cuperus 

Bijzonderheden: Openluchtdienst  

Eerste collecte:  Hulp voor straatkinderen in 

Colombia 

Tweede collecte:  Kerk 

Uitgangscollecte: Kerk Kerk 

 

 

 

Zondag 18 juni     

                                 Bonifatiuskerk                        De Ikker 
 

9.30 uur   14.00 uur 

Voorganger: Ds. G. Oberink, Urk Ds. J.F. Mol, Nijega 

Organist: Ivo van Hijum Jelte Cuperus 

Eerste collecte: Terugkeerhuis Terugkeerhuis 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Bouwfonds Bouwfonds  
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Zondag 18 juni    

                              De Ontmoeting 
 

9.30 uur  

Voorganger: Ds. E. van der Veer Ferwert  

Organist: Johanna van der Weide  

Eerste collecte: Diaconie, KiA Diaconaat 

Zomer 

 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

BESTEMMING COLLECTES 

 

25 mei Hemelvaart: Stichting "Jemina" kindertehuis in Israël 

Jemina is een Christelijke instelling in Beit Jala bij Bethlehem in Israël 

(Westoever, Palestijnse autoriteit) voor Arabische kinderen en jongeren met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Lokale medewerkers verlenen de 

zorg vanuit hun Christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken 

samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland. 

Barmhartigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten in de zorg. Vanuit een 

warme en veilige omgeving worden de bewoners gestimuleerd om hun talenten 

en vaardigheden te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het dagelijks 

leven zijn hulpmiddelen om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren. 

28 mei Kerk: Stichting Zendingsfeesten Veenklooster 

Deze collecte is bestemd voor financiële ondersteuning van de te houden 

zendingsfeesten in het Pinksterweekend in Veenklooster. In 1973 is gestart met 

het organiseren van een zendingsfeest rond de Pinksterdagen in Veenklooster. 

Stichting Zendingsfeesten Veenklooster is een Christelijke organisatie die is 

ontstaan uit de Protestantse Kerken van Kollumerzwaag en omstreken. Op 25 

januari 2000 is de Stichting Zendingsfeesten Veenklooster officieel opgericht 

als Stichting en zijn de statuten vastgesteld. 

28 mei Uitgang Avondmaalscollecte: Noodhulp en rampen-preventie in 

Ethiopië 

De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten 

mislukken en vee sterft. In 2017 hebben meer dan 5 miljoen mensen dringend 

hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en 
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voedingssupplementen. Meer dan 300.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar 

door honger. Kerk in Actie verleent noodhulp, en vergroot de weerbaarheid van 

mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de 

plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals 

kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger 

tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) 

water. In die gebieden waar de droogte minder extreem is, versterkt Kerk in 

Actie de weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid. Kerk 

in Actie traint en coacht kerkelijke partners in Ethiopië. Zij maken mensen 

beter bestand tegen deze rampen. Boeren en herders leren wateropslagplaatsen 

herstellen en ondergrondse waterputten aanleggen. Boeren en boerinnen leren 

gewassen verbouwen die tegen droogte bestand zijn. De situatie in Ethiopië is 

bijzonder schrijnend en levensbedreigend voor miljoenen mensen. Uw steun is 

hard nodig. 

4 juni  1e Pinksterdag Pinksterzendingsollecte: Kerkopbouw in afgelegen 
dorpen in Nicaragua 

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. 

Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar 

een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders 

hebben echter beperkte kennis van de Bĳbel en van theologie. Via Teyocoyani, 

partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis 

en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en 

zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen 

staan in hun werk. 

Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krĳgen een 

tĳdlang begeleiding. 

Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. 

Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar 

en voor anderen in hun omgeving. 

De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil 

Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse 

bĳbelstudie in een dorp kost bĳvoorbeeld € 6 per persoon. De collecte van 

vandaag is bestemd voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van Kerk in 

Actie wereldwĳd. Van harte aanbevolen! 

11 juni: Hulp voor straatkinderen in Colombia 

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in 

krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, 

verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen 

en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor 
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hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het 

gevaar in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen 

Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze 

kinderen plaats. Wekelijks volgen bĳvoorbeeld meer dan tweehonderd kinderen 

de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een 

muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die 

een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen 

alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze 

zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels 

te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer 

vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om 

staande te blijven in de maatschappij . In 2017 wil de Stichting 450 

straatkinderen helpen. De collecteopbrengst is bestemd voor Stichting 

Straatkinderen Medellín en andere werelddiaconale projecten van Kerk in 

Actie. Van harte aanbevolen! 

18 juni: Terugkeerhuis voor uitgeprocedeerde asielzoekers 

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze 

hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook 

geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van 

stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde 

asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om 

alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen 

ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor 

gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een 

leven in hun land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet 

INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt 

waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast 

adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen 

helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig. De collecteopbrengst 

is bestemd voor het Transithuis van INLIA en andere diaconale projecten van 

Kerk in Actie. In 2017 steunt Kerk in Actie het Transithuis met 30.000 euro. 

Geef aan de collecte om dit mogelijk te maken! 

25 juni: Zorg voor kwetsbare mensen in Mozambique (Project 10 27) 

In het noordwesten van Mozambique leven veel mensen in zeer arme 

omstandigheden en zonder goede gezondheidszorg. Via een 

thuiszorgprogramma van de kerk worden zij door vrijwilligers bezocht, 

bemoedigd en zo mogelijk geholpen met medicatie of vervoer naar het 

ziekenhuis. 
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KINDERCRÈCHE     IT SKÛLPLAK 

 

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

 

 

21 mei Ypie Veenstra Froukje Veenstra 

28 mei Jitta de Haan Anneke Wit (420755) 

4 juni Marjan Visser (421923) Ineke Kooistra 

11 juni Anne Berber van Dijk  

(06-13935577) 

Marian de Hoop 

(424864) 

 

Als iemand niet kan, graag onderling ruilen.  

Eventuele vragen of opmerkingen:  Annechien Haaima 402783 

 

Op de volgende datums begint de dienst ook om 11.00 uur: 2 juli, 27 

augustus, 3 september, 15 oktober.   

 

 
KINDEROPPAS     DE ONTMOETING 

 

 

21 mei Jellie Falkena Amanda Herrema 

                   Margriet Tjeerdema 

28 mei Anneke van der Meulen Hein van der Meulen 

4 juni Jane Dijkstra Siebrich Douma 

11 juni Ieteke de Haan Femke Kooistra  

18 juni Julia Toornstra Jitske Reitsma 

25 juni Corlieske Jager Evelynn Koolstra 

 

 

Folkje Kooistra: 425166, kenfkooistra@gmail.com 

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

OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF  

Zondagmiddag 7 mei mochten we als gemeentes een bijzondere dienst beleven. 

Een aantal gemeenteleden - voor het eerst gezamenlijk Hervormd en 

Gereformeerd  Damwâld – legden belijdenis af van het geloof. Het zijn: Jaap 

v.d. Veen (Wyger Martensstrjitte 78, 9104 JN Damwâld),  Baukje v.d. Veen 

(Bûterblom 9, 9104 JH Damwâld), Anita Kooistra (Haadwei 76, 9104 BC 

Damwâld) en Cobie van der Wal-Sipma (Foarwei 80, 9104 BZ). Zij mochten 

ja-zeggen op het grote ‘JA’ dat de Here over hun leven heeft uitgesproken. We 

zijn dankbaar dat zij deze stap wilden zetten. We hopen dat jullie je plaats in de 

gemeente van Christus zullen vinden en mogen bijdragen met de gaven die 

jullie hebben aan de opbouw ervan. 

GEZAMENLIJKE OUDERENMIDDAG. 

De inleverdatum voor de Paadwizer was net voorbij toen de beide diaconieën 

op 7 april de jaarlijkse ouderenmiddag organiseerden. Vandaar nu in deze 

Paadwizer een terugblik. De middag vond plaats in het Skûlplak. Rond 15.00 

uur kon de organisatie ruim 65 belangstellenden verwelkomen. Iedereen kreeg 

een programma dat bestond uit samenzang, het voorlezen van een gedicht en 

een dienst door dominee Boukes die preekte over Lukas 23 vers 31: Want als 

dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten 

staan? Daarna was het de beurt aan de heer Bijlsma om over zijn hobby te 

vertellen: de natuur!! Deze keer vooral over alles wat er te zien en te horen is in 

onze eigen directe omgeving: vogels, dieren, insecten, bomen, planten, water, 

kortom een heel compleet verhaal, enthousiast en voortreffelijk verteld en 

getoond o.a. via de beamer. Tijdens zijn betoog pleitte Bijlsma regelmatig voor 

het meer betrekken van onze jeugd bij alles van de natuur. Hierna was het tijd 

voor een aperitief terwijl de tafels werden klaargemaakt voor de broodmaaltijd. 

De maaltijd werd besloten met het samen zingen van lied 132 vers 1 en 3 uit 

Evangelische Liedbundel. De muzikale begeleiding was deze middag in de 

prima handen van Johanna en Tim van der Weide. Wij willen iedereen 

bedanken voor de aanwezigheid en dominee Boukes, Bijlsma en Johanna en 

Tim voor hun aandeel in deze bijzonder geslaagde middag. Uw diaconieën. 
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MEIMAAND … EXAMENMAAND 

Na een heerlijke meivakantie is 

het plotsklaps tijd voor de 

eindexamens ! Vanuit onze 

gemeentes zijn er ook weer een 

aantal jongeren die examen 

moeten/mogen doen. We willen 

alle zwoegers en blokkers een hart 

onder de riem steken! Sterkte bij het blokken, rust bij het maken van de 

examens en vertrouwen voor de einduitslag! Hopelijk met het gewenste 

resultaat om zo een vervolgstap te kunnen maken! We willen jullie allen daarbij 

wijsheid, kracht en rust toewensen. Heel veel succes en Gods zegen bij alle 

voorbereidingen en jullie examens ! Laten we voor de jongeren bidden en met 

ze meeleven in deze spannende tijd. Van harte aanbevolen in uw voorbede!  

 

OM TE NOTEREN 

Collectebonnen 

De eerstvolgende verkoop is op maandag 29 mei van 19.00 tot 20.00 uur. 

Hervormde gemeente: K. van der Veen Bûterblom 9 

Gereformeerde Kerk: De Ontmoeting 

 

Oud papier 

Hervormde gemeente 

Gereformeerde Kerk 

 

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. 
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Openluchtdienst ! 
 

Zondag 11 juni 2017 is er weer de 

jaarlijkse openluchtdienst! 

Het thema voor deze dienst is  

 

To love is to serve – Dienen is liefde 

De openluchtdienst begint om 09.30 uur en wordt gehouden op het 

oude parkeerterrein bij de sporthal. De muzikale begeleiding wordt 

verzorgd door Klaeilûd en Wiebe Feddema zal voorgaan in deze 

dienst. 

Neemt u een eigen stoel mee! 

Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de Geref. kerk aan de 

Foarwei.  

Tot ziens op 11 juni!  

Hartelijke groet van de openluchtdienst-commissie. 

 

BERICHT UIT GHANA 

Geachte classis, 

Tijdens ons bezoek aan Dokkum ontvingen wij een gift van 700 euro voor het 

kerkelijk werk in Nyarizee. Bij terugkomst hebben wij in samenspraak met de 

ouderlingen in Nyarizee besloten dit bedrag in te zetten voor de ondersteuning 

van de kleine nieuwe gemeente (preaching point) in het dorp Sankpala. Deze 

gemeente is in 2012 gestart door vier vrouwen en hun kinderen. Ze komen op 

zondag samen in een klaslokaal in het voornamelijk islamitische dorp. Omdat 

geen van de vrouwen kan lezen en schrijven hebben we de afgelopen twee jaar 

Samuel, een jongeman uit Nyarizee, opgeleid als kerkelijk werker om deze 

jonge gemeente te ondersteunen en verder opbouwen. Samuel is afgelopen 

februari ingezegend als kerkelijk werker en is sindsdien als vrijwilliger 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgJPIxc7TAhXGZlAKHXFND5QQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/harten-valentijn-liefde-romance-37308/&psig=AFQjCNEo9xjwoFbBNASSsb31TDopgmARXw&ust=1493722892463660
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betrokken bij de christelijke gemeente in Sankpala. De gift is gebruikt om een 

'mission scooter' aan te schaffen die oa door Samuel gebruikt kan worden om 

de gemeente in Sankpala te kunnen bezoeken en ondersteunen. We hebben 

bovendien een kamer gehuurd in het dorp waar Samuel, die op vrijdag naar 

Sankpala reist en zondagavond weer terug naar Nyarizee gaat, kan overnachten. 

Vanuit de gift hebben we een matras en een stoel kunnen kopen voor deze 

kamer voor de kerkelijk werker. Ook hebben we een paar bankjes gemaakt voor 

de gemeente.  

Wij hopen dat de gemeente op deze manier verstevigd en uitgebouwd kan 

worden. De vrouwen en kinderen in Sankpala zijn erg blij dat zij nu bezocht 

worden en op zondag samen de Bijbel kunnen lezen.  

Namens hen bedankt voor jullie steun.  

Een hartelijke groet!  

 Jasper Maas  

 

  
Het is een tijdje geleden dat we van ons hebben laten horen, maar we hebben 

zeker niet stil gezeten. Zo hebben we de afgelopen tijd een gezellig 

vrouwenontbijt gehad en hebben we in een groot gedeelte van Dokkum en 

Damwoude viooltjes verkocht. Daarnaast hebben we een uniek Afrika concert 

gehad waarbij we zelf ook alvast kennis konden maken met enkele Afrikaanse 

liedjes. Tenslotte hebben we de actie lopen met Hugo gehad, waarbij mensen 

een oriëntatie tocht door het Driezumerbos konden lopen. Deze acties en de 

ontvangen giften hebben zijn vruchten afgeworpen, want we kunnen u vertellen 

dat we het streefbedrag hebben behaald!!! We zijn als groep ontzettend trots en 

dankbaar dat we binnen een jaar zo’n groot bedrag hebben mogen ophalen. 

Maar we gaan door. Nu we dit voor elkaar hebben willen we ook de challenge 

behalen. De challenge is nog een extra bijdrage per persoon die bedoeld is voor 

het afronden van het project. Dit betekent dat met het basisbedrag de kliniek 

kan worden uitgebreid, maar dat door die challenge bijvoorbeeld ook binnen de 

vloeren en muren kunnen worden afgewerkt en dat er eventueel alvast 

opslagkasten et cetera kunnen worden aangeschaft. Naast het organiseren van 

de acties zijn we ook druk bezig met de te regelen zaken zoals de laatste 

inentingen en het aanvragen van paspoorten en visa.  

Wij houden u op de hoogte! Wilt u meer weten of de foto’s van de acties 

bekijken? Kijk dan ook eens op onze website: www.wsdamwoude.nl of op onze 

facebook pagina. 

 

http://www.wsdamwoude.nl/
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VERSCHIJNINGSDATA 

 

Nr 

 

inleveren tot 24.00 uur 

 

Verschijningsdatum 

78    6 juni      15 juni 

79    5 september      14 september 

 

Het maximaal aantal pagina’s per editie is 40 

 

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

121, Damwâld  tel. 0620556845 

 

BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE 

KERKENRAAD 

Vacant en nu … 

Het vertrek van onze herder en leraar ds. G. Timmer is een feit. Hoewel de 

kerkenraad hem niet graag zag vertrekken, mogen we erop vertrouwen dat God 

zal voorzien in de zorg voor de gemeente die hij achterlaat. Met grote 

dankbaarheid kijken wij dan ook terug op de periode dat ds. Timmer onze 

predikant was. De kerkenraad is reeds begonnen met het organiseren van 

allerlei praktische zaken. De periode van vacant zijn vraagt van ons als 

gemeente veel zelfredzaamheid. De “organisatie kerk” steunt op vele 

vrijwilligers. Dit vergt zowel voor de kerkenraad als voor veel gemeenteleden 

de nodige energie en brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De 

kerkenraad heeft zich in de afgelopen periode vooral gericht op het zo goed 

mogelijk door laten gaan van activiteiten, werkzaamheden, preekvoorziening en 

bezoekwerk. Daarbij hoort natuurlijk ook de invulling van het pastoraat, de 

planning van het ‘winterwerk’, catechese en uiteraard de beroepingsperikelen. 

Na het vertrek van ds. G. Timmer ontstond er ineens een ‘gapend gat’ in de 

preekvoorziening. Gelukkig heeft onze preekvoorzienster (en ouderling) Annie 

Hellinga-De Vries het preekrooster toch nog helemaal weten te vullen. We zijn 

alle voorgangers dan ook erg dankbaar dat ze een stapje extra willen/wilden 

zetten!  Met grote vreugde en dankbaarheid zijn kerkelijk werkers Jan Ynze van 

der Wal en Wiebe Feddema bereid gevonden het pastorale werk in onze 
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gemeente te verrichten. Beiden zijn niet alleen zeer bevlogen en ervaren, maar 

kunnen ook gemakkelijk contacten leggen met alle mensen binnen en buiten 

onze kerkelijke gemeente. Ook zijn zij ons als gemeente niet geheel onbekend. 

In het (recente-)  verleden zijn ze meerdere keren voorgegaan in onze 

gemeente.  

Een hartelijk welkom aan ds. W.L. de Jong. Fijn dat u als consulent ons in de 

vacante periode wilt ondersteunen. Uw betrokkenheid stellen we zeer op prijs. 

We hopen dat de vacante periode van korte duur zal zijn. Dat we spoedig weer 

een herder en leraar uit Gods hand mogen ontvangen. We wensen u in al het 

werk de hulp en de leiding van de Here toe. 

 

De beroepingscommissie is inmiddels al naarstig op zoek naar een nieuwe 

herder en leraar. ‘Perschef’ Ivo van Hijum van de commissie zal bij 

gelegenheid de gemeente informeren over de stand van zaken.  Als gemeente 

weten we dat het beroepingswerk in Gods handen is en dat wij zelf slechts 

instrumenten zijn van Hem.  

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u uiteraard contact opnemen met 

de scriba. Als kerkenraad willen we u vragen of u het werk dat in de 

vacaturetijd wordt gedaan, de inspanningen van de beroepingscommissie en 

onze gemeente als geheel wilt opdragen in uw gebed. We weten dat 

gemeenteleden dat ook al doen. De kracht van het gebed is groot.  

 

Wijziging ledenadministratie Hervormd Akkerwoude c.a. 

Douwe Zuidema, die haast sinds mensenheugenis de ledenadministratie van 

Hervormd Akkerwoude c.a. onder zijn hoede had, legt helaas zijn 

werkzaamheden neer. Voor de kerk was hij een belangrijke pijler. De functie 

van ledenadministrateur is misschien niet zo zichtbaar maar daarom niet minder 

belangrijk. Douwe was verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van 

belangrijke gegevens van de geregistreerde leden van onze gemeente. Hij 

zorgde ervoor dat de gegevens van elk gemeentelid klopten, en actueel waren. 

Hij was de vraagbaak voor onder meer de dominees, wijkouderlingen, scriba en 

penningmeester met betrekking tot de meest uiteenlopende zaken over de leden 

van onze gemeente. In de laatste paar jaar heeft hij de overgang naar LRP, het 

nieuwe systeem voor de ledenadministratie, uitstekend begeleid. Graag willen 

we ook op deze manier Douwe hartelijk danken voor de vele werkzaamheden 

die hij in al die jaren op het kerkelijk erf heeft verricht. 

De taak van Douwe wordt overgenomen door Thea van der Kooi. We wensen 

haar hiermee veel succes.    
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Blijf in contact met uw kerk! 

Voor de ledenadministratie is onze gemeente wordt gebruikt gemaakt van LRP 

(Landelijke Leden Registratie van de Protestantse Kerk in Nederland). Wij 

verzoeken u beleefd maar dringend bij verhuizing zowel binnen de gemeente 

als buiten de gemeente, bij gezinsuitbreiding, bij overlijden van een gezinslid of 

bij andere wijzigingen in de gezinsomstandigheden, het Kerkelijk Bureau 

dit  persoonlijk te melden  of schriftelijk te melden. U kunt Thea natuurlijk ook 

telefonisch (tel. 0511 424828) of per e-mail: r.vanderkooi02@knid.nl  daarvan 

op de hoogte te brengen. 

 

COLLEGE VAN DIAKENEN 

Bestemming Zending juni 2017: Stichting Light For The World 

Light For The World wil bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen 

met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een 

Handicap is hun leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest 

gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en 

geven richting aan hun werk. Light For The World stimuleert dat mensen met 

een handicap de regie over hun eigen leven krijgen; zij willen belemmeringen 

wegnemen die een gelijkwaardige participatie in de weg staan; zij zijn 

toegewijd aan het verbeteren van oogzorg, het stimuleren van inclusief 

onderwijs, revalidatie binnen de gemeenschap, rechten van mensen met een 

handicap, levensonderhoud en inclusie van mensen met een handicap. Zij 

richten zich in het bijzonder op gemarginaliseerde groepen van vrouwen en 

kinderen. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Verjaardagfonds wijk Akkerwoude 

 Per 01-04-2017 is de wijk van Mevr.  B. van Meekeren-Bloem overgenomen 

door Mevr. K. de Bruin-de Vries van de Lytse Loane 146. Mevr. Van Meekeren 

hartelijk dank voor de vele jaren dat u dit werk heeft gedaan. Mevr. De Bruin 

hartelijk welkom. 
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OPBRENGST COLLECTES 

Kerkrentmeesters  

Collecten: 

April     € 1.149,85 

bouwfonds    -     137,40 

Paascollecte    -     189,55 

bidstond via bank   -  1.425,00 

Pasen via bank   -     832,00 

 

Diaconie: 

april: 

02 40-Dagentijd: Steun jongeren in Zuid-Afrika  €  169,10 

09 40-Dagentijd: Steun mensen met een handicap 

      in Myanmar       "   156,80 

14  Goede Vrijdag Kerk: Siriz, hulp bij onbedoelde 

      zwangerschap      "   135,15 

14  Goede Vrijdag Avondmaalscollecte: Noodhulp in   

      Oost-Afrika (inclusief € 106,40 Nij Tjaerda)   "   262,55 

16  1e Paasdag: JOP, Jongeren ontdekken de kracht  

      van Pasen       "   109,90 

23  Stichting Open Doors     "   178,98 

30  Stichting Liliane Fonds     "     91,40 

Zendingsbussen Kerken (inclusief €  77,75 Nij Tjaerda)     "   308.68 

 

 

 
KERKELIJK BUREAU 

 

Thea van der Kooi, Foarwei 81, Tel : 424828 email : 

vanderkooithea@gmail.com. Wij verzoeken u te melden  

• geboorte,  

• kerkelijke huwelijksbevestiging 

• overlijden,  

• verhuizing buiten Damwâld 

 

 

 

mailto:vanderkooithea@gmail.com
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Overleden 

Op 9 april : Johanna Wiersma-Kooistra, voorheen Halewei 24, in de leeftijd van 

95 jaar 

Op 28 april : Jan Sijtsma, Joh. Tabesstrjitte 59, Broeksterwâld, in de leeftijd van 

73 jaar 

Op 1 mei : Antje van der Galiën-Bos, Willemstrjitte 17, in de leeftijd van 70 

jaar 

 

Vertrokken naar 

Twijzelerheide :  Fam. G. Timmer, Hearewei 6 

Nieuw adres : Doarpsstrjitte 17, 9287 LW Twijzelerheide 

 

Verhuisd binnen de gemeente 

Fam. R.J. Bloem, van Doniawei 12 Damwâld naar Haaijehoek 3, Broeksterwâld 

G. van der Meer-Posthumus, van Haadwei 160 naar Talma Hûs, It Thus 

K13,Feanwâlden 

R. de Jong-Rintjema, van Doniawei 6 naar Nijewei 38 (De Hale) 

 

Dienst van Belijdenis  

Op 7 mei hebben de volgende gemeenteleden belijdenis van hun geloof 

afgelegd : 

Jaap van der Veen, Wyger Martensstrjitte 78 

Baukje van der Veen, Bûterblom 9 

Anita Kooistra, Haadwei 76 

 

IN MEMORIAM 

Johanna Wiersma - Kooistra 
Op 9 april is Johanna ‘Jopie’ Wiersma - Kooistra gestorven op de leeftijd van 

96 jaar.  

Ze overleed na een tijd van afnemende gezondheid, in Dongeraheem, waar ze 

liefdevol verzorgd werd. 

Johanna werd geboren in Ikkerwâld, als oudste van een groot gezin. Zoals 

gewoonlijk in die tijd, ging ze al snel aan de slag in de huishouding. Nadat ze in 

1940 getrouwd was met Johannes Wiersma, komen ze aan de Lytse Loane te 

wonen. Verdriet en vreugde volgen elkaar op en daarbij steunen ze op elkaar. 

Aan de Lytse Loane is hun plek, daar worden de kinderen groot en mogen ze 

hun eerste kleinkinderen verwelkomen. 
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Na het overlijden van haar man Johannes in 1978, verhuist Jopie al snel naar de 

Nije Hale. Dichtbij haar kinderen en kleinkinderen. Ze is zeer zelfstandig en 

hartverwarmende vrouw. Jopie wil een ieder wel helpen, zorgzaam als ze is. En 

de (klein-)kinderen genieten van hun leave beppe, en beppe kan op haar beurt 

genieten van kinderen en kleinkinderen en later ook van de achterkleinkinderen. 

Haar gezondheid werd afgelopen tijd zeer broos en langzaam is het leven van 

Jopie gedoofd. Haar lichaam is voorbij, hoewel nog zwaar van zorgen en 

verlangens is het tevens licht geworden, zo licht als een korrel zand die 

meegenomen wordt door de wind. Om zo alle gewicht van verdriet te verliezen 

en om rust te vinden onder de stille sterren. 

In de afscheidsdienst op Stille zaterdag heeft de familie in liefde haar leven 

bedacht. Op de rouwkaart staat te lezen: 

Wat je was, wat je deed 

en wat je ons allemaal hebt gegeven 

zal zonder einde in ons hart 

voor altijd verder leven 

Moge de Eeuwige haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

troosten, als ze met liefde aan haar terugdenken. 

Pastor Ietsje v/d Meer – de Boer 

 

 

Nieuws van de KingKids! 

 

Het seizoen is weer veel te snel voorbijgegaan. 

We hebben weer heel veel mooie zondagen gehad met de Sinnestrieltsjes, 

Parels en Powerkids. 

Wat is het elke week bijzonder om met de kinderen over Gods woord te praten, 

na te denken en hierover verwerkingen te maken. 

 

Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van Jason Talma. We zullen je 

missen met je kennis en positieve aanwezigheid. 

Maar ook van de leiding Romkje Dijkstra, Eelkje de Jong, Bouke Eisma en 

Eelse Weidenaar hebben we afscheid genomen. 

Dank jullie wel voor de inzet, we zullen jullie missen. 

Dat brengt ons bij het volgende punt. Wij zijn op zoek naar nieuwe leiding.  
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Hiervoor hebben we een 'vacature' opgesteld. 

We hopen op veel reacties, zodat de KingKids in het nieuwe seizoen door kan 

gaan zoals we gewend zijn. 

Zou u als gemeente hiervoor willen bidden? 

 

Dan rest ons nog om namens het KingKidsteam iedereen alvast een prettige 

vakantie toe te wensen! 

Graag zien we de KingKids terug op zondagmorgen 24 september. 
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Vacature 
 

Hoofdleiding KingKids M/V  

(gemiddeld 10 uur/maand) 

 

Door het vertrek van hoofdleiding zijn we dringend op zoek naar 4 nieuwe 

teamleden voor het nieuwe seizoen.  

Als er geen nieuwe leiding gevonden wordt, kunnen we KingKids niet op deze 

manier voortzetten. 

 

Je bent in de periode van september tot mei om de week met je team 

verantwoordelijk voor ongeveer 35 kinderen om de boodschap van God op een 

leuke, afwisselende en creatieve manier aan de kinderen over te brengen. 

 

Een greep uit je taken: 

De zondag voorbereiden met je team. 

Gereedmaken van de zalen op de zondag zelf. 

Samen bidden en danken. 

Het Bijbelverhaal op een creatieve manier vertellen, bijvoorbeeld poppenkast, 

toneel, voorlezen met behulp van beamer, viltmateriaal, schetsbordverhaal etc. 

Enthousiast zingen met de kinderen. 

Verwerking van het Bijbelverhaal op een creatieve manier. Dit kan op 

verschillende manieren d.m.v. spel, knutselen, speurtocht... 

Eén keer in de twee maanden een vergadering bijwonen.  

 

Wij vragen: 
Iemand die met passie de boodschap van God over wil brengen.  

 

Wij bieden: 
Een super gezellig en gemotiveerd team. 

De mogelijkheid om kinderwerkdagen te volgen. 

Je eigen creativiteit gebruiken. 

Bouwen aan je eigen geloofsleven. 

 

Herken jij jezelf hierin? Dan zoeken wij jou! 

Je kan reageren door te mailen (mient.baukje@hetnet.nl) of te bellen (0511-

423678) naar Baukje van der Meulen. 

 

mailto:mient.baukje@hetnet.nl
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NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST! 

We hebben weer een enthousiaste groep leiding bereid gevonden om de 

kindernevendienst voor te bereiden. Zoals we gewend zijn, beginnen en 

eindigen we in de kerk. 

Voor de zomervakantie is er kindernevendienst op de volgende data: 14 mei t/m 

16 juli met uitzondering van 28 mei en 11 juni (openluchtdienst). Op 

zondagmorgen 2 juli start de dienst om 11.00 uur. 

Na de zomervakantie zal er geen kindernevendienst meer plaats vinden. 

Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom om samen te zingen, te 

luisteren en te werken over Gods Woord. We hopen er weer een leerzame leuke 

tijd van te maken. 

Graag tot ziens op de kindernevendienst. 

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Sjoukje van der Bij (0511-

422070). 
 

WIJKNIEUWS 

Huwelijk 

Op vrijdag 26 mei hopen Auke Pieter de Jong en Anne Berber van Dijk in het 

huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening zal om 16.30 uur plaatsvinden in 

de Bonifatiuskerk. Deze dienst zal geleid worden door ds. G. Timmer. We 

wensen het bruidspaar nu alvast alle goeds toe op weg naar de huwelijksdag. 

We wensen jullie een onvergetelijke dag toe, samen met familie en vrienden, en 

voor de toekomst Gods zegen over jullie huwelijk. 

Het adres van Auke Pieter en Anne Berber is: P.T. van der Herbergloane 33, 

9104 EJ Damwâld. 

 

Op vrijdag 9 juni hopen Mark de Vries en Esther Folkertsma elkaar het ja-

woord geven. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden in 

een kerkdienst in De Ikker die om 15.00 uur begint. Ds. G. Timmer en de heer 

T.R.A. Simonides uit Burdaard hopen voor te gaan in deze dienst. We wensen 

en bidden jullie, met allen die om jullie heen staan, een rijk gezegende dag toe. 

Een dag, die het begin zal zijn van een huwelijksleven voor Gods Aangezicht. 

Dat Zijn trouw en liefde jullie iedere dag zal omringen en leiden. 

Het adres van Mark en Esther is: Lytse Loane 115, 9104 CK Damwâld. 
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Huwelijksjubilea 

Het echtpaar Bakker-Bronsema, Hegewal 6, 9109 NW De Falom, mocht op 11 

mei hun 50 jarige huwelijksjubileum vieren. Op 12 mei vierde het echtpaar De 

Vries-Postma, Nije Hale 2, 9104 DS Damwâld, hun 40 jarige 

huwelijksjubileum. We hopen dat u, met alle naasten om u heen, een heel fijn 

huwelijksjubileum heeft mogen vieren; ook bidden we om de zegen van de 

Here voor nu en de komende jaren. Hij zegene en behoede u!  

 

16 mei mag voor het echtpaar Postma-Van der Ploeg, De Halewei 49, 9104 DG 

Damwâld, een bijzondere dag zijn. Zij hopen dan 45 jaar getrouwd te zijn. Het 

echtpaar De Boer-Triemstra, De Triemen 50, 9269 MD Triemen, hoopt op 19 

mei hun 45-jarige huwelijksjubileum te vieren. Op 25 mei is het 50 jaar geleden 

dat het echtpaar Kooistra-Feenstra, Hearewei 23, 9104 CR Damwâld, in het 

huwelijk traden. Op 6 juni hoopt het echtpaar Hoekstra-Groendijk, Wyger 

Martensstrjitte 21, 9104 JL Damwâld 55 jaar getrouwd te zijn.  Van harte 

feliciteren we alle bruidsparen met deze mijlpaal en wensen hen samen met 

allen om hen heen een fijne gedenkdag en Gods zegen voor de toekomst van 

harte toe. 

 

Verjaardagen: 
Misschien is het leuk om onderstaande persoon een kaartje te sturen met zijn 

verjaardag. 

Wietze Wit         28-06-1998   "Wynbrekker", Nije Hale 51, 9104 DS Damwâld 

 

PASTORALE BETROKKENHEID 20-40 JARIGEN.  

Vanuit het beleidsplan heeft de gemeente wensen liggen en de wil om te 

vernieuwen om mensen betrokken te laten zijn op de gemeente. De ouderlingen 

zijn benieuwd hoe dit binnen de groep van 20-40 jarigen beleeft wordt. Ik mag 

daarom voor mijn afstudeeropdracht aan de Christelijke Hogeschool Ede dit 

onderzoeken in onze gemeente. Dit houdt in dat ik hier theorie over ga lezen 

maar dat er ook een praktisch onderzoek komt onder deze leeftijdscategorie. 

Val jij met jouw leeftijd onder deze categorie, dan kan het zijn dat jij 

binnenkort een telefoontje krijgt om een afspraak te maken voor een interview 

die natuurlijk vertrouwelijk behandeld zal worden. Met de uitkomsten van die 

interviews ga ik weer verder. Om zo uiteindelijk te komen tot conclusies en 

aanbevelingen om als gemeente de 20-40 jarigen (meer) betrokken te laten zijn 

op de eigen gemeente.  
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Wil jij hier graag iets over kwijt of zit je te popelen om jouw mening te delen 

en je valt in deze leeftijdscategorie? Schroom dan niet om vast te bellen. Jouw 

mening wordt op prijs gesteld! 

Ypie Veenstra-Bakker (424395) 

 

 

BERICHTEN GEREFORMEERDE KERK 

BERNETSJERKE 

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

 

 

KERKELIJK BUREAU 

 

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

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

e-mail te melden: 

• Bij geboorte de geboorteplaats en datum 

• Mededeling doop gegevens. 

• Melding bij kerkelijke huwelijksbevestiging de datum en plaats. 

• Melding bij overlijden de datum en plaats. 

• Melding bij verhuizing buiten Damwâld een verzoek om bij  

• onze kerkelijke gemeente te blijven.(voorkeurlid) 

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

Bijdragen), bijdrage diaconie en bijdrage zending  

 
Geboren: 

2 mei Marieke, dochter van Metske en Aly Kooistra-Damstra, 

 Schwartzenbergstrjitte 5, sectie 02. 

4 mei Lucas Doeke, zoon van Sietse en Antje Kooistra-Visser, Achterwei 33, 

 sectie 08. 
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Ingekomen van : 

Lioessens Jacob van der Wagen b.l. en Jolanda van der Wagen-Elzinga, met                              

     hun zoontje Jarno d.l. Heerke Ateswei 1, sectie 07. 

 

Verhuisd: 

Marcel Weidenaar, van Hearewei 24, sectie 08 naar  

D. Fontein de Jongstrjitte 6, sectie 08. 

G. Holwerda en J.G. de Boer, van van Kleffenstrjitte 10, sectie 11, 

naar Wyger Martenstrjitte 42, sectie 06. 

 

Vertrokken naar: 

Driezum  Wessel van der Lei, Thiedamawei 13, sectie 01. 

Feanwâlden  Gezin Sjoukje Dijkstra. Hearewei 24, sectie 08. 

 

 

Onttrokken: 

Lykele Ronald van der Veen, Rixtwei 15, Leeuwarden, sectie 06. 

 

Overleden: 

22 april  Saapke ( Sappy) Postma-Klaver, Camstrastrjitte 9, sectie 02, in de 

leeftijd van 60 jaar. 

25 april  Wilhelmina van der Kooi-Botma, Juliusstrjitte 44, (voorheen 

Schwartzenbergstrjitte 20) sectie 02, in de leeftijd van 81 jaar 

 

IN MEMORIAM 

zr. Wilhelmina-van der Kooi-Botma 

Op de leeftijd van 81 jaar is in Talma Hûs te Feanwâlden zr. Wilhelmina 

(Willy) van der Kooi-Botma overleden op 25 april j.l. Ze werd daar de laatste 

tijd van haar leven verzorgd omdat haar geest niet helder meer was. Dat ze die 

weg moest gaan, die ze ook bij haar moeder had gezien, vond ze erg moeilijk.  

Ze is geboren in de pastorie van Wilsum, waar haar vader predikant was. Na de 

oorlog verhuisde het gezin naar Emmer-Erfscheidenveen, waar ze verder 

opgroeide. Ze werd schooljuffrouw, en ontmoette in de trein haar latere man 
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Atze van der Kooi. Toen ze trouwde legde ze zich met vreugde toe op haar 

gezin. Vier kinderen kwamen er: Arie, Henk, Anneke en Sietse. Toen haar man 

werk kreeg aan de MAVO te Dokkum gingen ze na enige tijd wonen in 

Damwâld.  

In onze kerk vonden ze hun plek. Ze leefden mee en vonden er vrienden. Zij gaf 

zich als wijkassistente en bij de plattelandsvrouwen, en was ook een trouw 

bezoeker van de Bijbelkring. Ze had een brede interesse. Ze was creatief, en 

dacht veel na. Dat bracht haar ook wel eens aan het twijfelen. Vooral omdat ze 

heel bescheiden dacht over zichzelf. Maar tegenover anderen was ze 

meelevend, vriendelijk, en ze had een bijzondere humor.  

De laatste jaren werden getekend door wat ze niet meer kon. Het werd steeds 

moeilijker om te communiceren. We moesten steeds meer naar haar gedachten 

raden.  

Ze had een lievelingspsalm: Psalm 139. Die Psalm bezingt God, die alles van 

ons weet, en altijd om ons heen is. Hij weet wat er in ons woont. Maar Hij is te 

groot voor ons denken. Zijn liefde en trouw gaat boven onze ervaring uit. Daar 

hebben we onze troost gezocht op de dag van haar begrafenis, samen met haar 

man, kinderen en kleinkinderen.  

Want we geloven dat God zijn beloften nakomt. En eens zullen we kennen, 

zoals we zelf gekend zijn (I Cor.13:12). Moge God in zijn trouw ook haar 

familie omringen.  

 

COLLECTEOPBRENGSTEN  

Diaconie 4e kwartaal 2016 

oktober 

2 – Diaconaal doel   € 292,33 

9 – Alex en Joke Weerheim  € 164,51 

16 – KiA Wereldvoedseldag  € 368,92 

23 – st. Vrienden van de Hoop  € 202,60 

30 – KiA Hervormingsdag  € 296,14 

 

november 

6 – KiA project Ghana   € 407,90 

13 – KiA Binnenlands diaconaat  € 200,65 

20 – st. Beautiful Gate Nederland € 415,75 

27 – Diaconaal doel   € 388,13 
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december  

4 – Diaconaal doel   € 260,54 

11 – st. Damwoude-India  € 293,06 

18 – Diaconaal doel   € 263,12 

24 – World Servants Damwoude € 322,27 

25 – KiA Kinderen in de Knel  € 615,57 

 

Met welgemeende excuses van de penningmeester dat deze gegevens niet in de 

1e Paadwizer van dit jaar zijn gepubliceerd. 

 

Diaconie  1e kwartaal 2017 

januari 

8 – Diaconaal doel   € 346,70 

15 – Diaconaal doel   € 279,11 

22 – Werelddiaconaat   € 336,80 

29 - Leprazending   € 406,82 

 

februari 

5 – Kerk in Actie Werelddiaconaat € 353,32 

12 – st. Beautiful Kidz Namibia  € 196,28 

19 – Gevangenenzorg Nederland € 226,09 

26 – st. Medair Nederland  € 252,13 

 

maart 

5 – Kerk in Actie 40 dagentijd  € 380,57 

19 – Kerk in Actie 40 dagentijd  € 346,00 

26 – Kerk in Actie Diaconaat Voorjaar € 309,34 

 

Wij, de Gereformeerde diaconie, danken u hartelijk voor uw vrijgevigheid. 

 

VAKANTIE DS. BOUKES 

Mijn ‘grote vakantie’ begint traditioneel na het Pinksterfeest. Als we het feest 

hebben gevierd van de Heilige Geest, ga ik er rustig tussenuit. Maar toch is het 

wat anders dan andere jaren. Toen wist ik dat er een collega of kerkelijk werker 

was die het werk in de gemeente waar zou nemen. En dit keer is ook onze 

Hervormde partnergemeente nog vacant! En om het nog ingewikkelder te 

maken: ook de scriba, die meestal het eerste aanspreekpunt was, is er niet meer.  
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Hoe zal het in mijn vakantieweken gaan? In ernstige situaties zal er overlegd 

moeten worden. We kunnen gelukkig een beroep doen op predikanten in de 

omgeving (dat deden andere gemeenten soms ook op mij). Maar dat kan het 

beste verlopen via iemand van de kerkenraad. In dit geval is dat zr. Gerrie de 

Haan (tel.424338); zij is het vaste aanspreekpunt, maar u kunt natuurlijk ook 

uw wijkouderling vragen te bemiddelen.  

Ook voor zaken die in aanmerking komen voor de Klok, is zij het goede adres. 

Ik hoop, dat het niet alleen voor mij, maar voor ons allemaal een rustige periode 

zal zijn.  

 

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: 

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

30-05-17 mevr. T. Koonstra, Koweblomke 32 

06-06-17 mevr. H. v. d. Veen, Nije Hale 13 

13-06-17 mevr. P. Sikma, De Halewei 41 

20-06-17 mevr. S. Bouma, Sjollemastrjitte 5 

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

 

WIJKNIEUWS 

 

Wijk 1 

Dukke bedankt. Je hebt als 

bezoekster aan de Haadwei na vier 

jaar afscheid genomen. Voor al je 

inzet en ook het plezier wat je altijd 

uitstraalde zijn we met z’n allen je 

zeer erkentelijk. En dan spreek ik in 

het bijzonder namens de mensen 

aan de Haadwei. We gaan je 

missen. 

Nog niet. We hebben tot dusver 

nog geen opvolg(st)er kunnen 

vinden voor Dukke Bosman. Wie 

wil het stokje van haar overnemen?  

Verdriet bij de fam. Vellema, de 

moeder van mevr. Vellenga is 

overleden. Dat God jullie mag 

sterken en bemoedigen bij dit 

verlies. 

Blijdschap bij de familie Postma, v. 

Aernsmastrjitte 14, ze mochten 
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weer Pake en Beppe worden. 

Gefeliciteerd.  

We willen iedereen die straks 

examen moet gaan doen alvast veel 

succes wensen. 

Een hartelijke groet van 

Team wijk 1: Janny, Bettie, Inge, 

Dukke en Jan  

 

Wyk 2 

Op 19 maaie betinkt mefr. Dotinga-

Bergsma, Camstrastrjitte 7, har 

jierdei en op 26 maaie mefr. Kok-

van Dorsten, Ald Mear 1. 

Beide dames fan herte lokwinske, 

in moaie dei en Gods seine foar de 

takomst. 

By Metske en Aly Kooistra, 

Schwartzenbergstrjiite 5 , is 

Marieke berne, suske fan Durk en 

Wietske. 

Fan herte lokwinske mei dit grutte 

geskink ! 

Op 22 april is Sappie Postma-

Klaver, Camstrastrjitte 9, nei in 

lang siikwêzen stoarn. Op 28 april 

ha we ôfskie naam op in manier sa 

‘t Sappie it graach woe. Mei goede 

wurden ,persoanlike oantinkens, 

moaie lieten en musyk. 

We winskje Kees mei de bern en 

bernsbern, har âlders en fierdere 

famylje  in protte sterkens ta yn 

dizze drege tiid. 

In ”in memoriam” komt yn de 

paadwizer fan 15 juni.   

Op 25 april is  Mefr. Willie van der 

Kooi-Botma,  yn Talma Hûs, 

Feanwâlden, stoarn. De lêste tiid 

wie swier, foar har, mar ek foar har 

man. 

De bern ha yn de ôfskiedstsjinst op 

1 maaie ferteld oer har mem, elk 

mei har as syn eigen oantinkens. 

We winskje allegearre dy’t har leaf 

wienen  

sterkens ta om mei it fertriet om te 

gean, yn it bysûnder Dhr. Van der 

Kooi en de bern en bernsbern. In 

”in memoriam “stiet elders yn de 

Paadwizer. 

Alie van der Bij Camstrastrjitte 20, 

nimt ôfskie as “bezoekster”, hertlik 

tank foar dyn ynset en omtinken 

foar wyk 2A. 

Margriet Slagman-Rispens, 

Camstrastrjitte 4b, wurdt 

groepsâlderling , har buorman 

Henk Schreiber, Camstrastrjitte 4a, 

giet yn de ferlenging en bliuwt 

noch 4 jier âlderling yn wyk 4. 

Allebeide sterkens en sukses 

tawinske , we binne der bliid mei ! 

Ut namme fan it wykteam in 

hertlike groet, 

Gauke en Aly Zijlstra 

 

  

Wijk 3 

Even een kort bericht uit wijk 3. 

Als eerste willen wij mw. G. de 

Beer Schaaf uit de Bergsmastrjitte 

9 nog feliciteren met haar 

verjaardag op 27 april, excuus voor 

de te late melding. 

Ook willen wij welkom heten de 

fam. Kalsbeek van de Doniawei 41, 

zij woonden hier al, maar zijn nu 
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overgekomen van de Hervormde 

gemeente te Akkerwoude.  

Groeten namens het wijkteam, 

Sietse Holwerda 

 

Wijk 4 

We gaan op naar Hemelvaart en 

Pinksteren.  

Mogen we deze feestdagen intens 

beleven. 

Ik wil een ieder bedanken in de 

wijk voor de gastvrije ontvangsten 

en het delen van opbouwende 

gesprekken de afgelopen 4 jaar, 

ondanks zorg en moeite die 

gemeenteleden ook ondervonden.  

Maar na deze  4 jaar gewerkt te 

hebben in de wijk en Gods 

wijngaard,  

ga ik mijn periode verlengen voor 

nog eens de volle termijn.  

Mogen we een gezegende periode 

ervaren. 

Groet namens het wijkteam, Henk 

Schreiber  

 

 

Wijk 5 

Dhr. F. Dantuma Uilke Reitseswei 

11 hoopt op 5 juni zijn verjaardag 

te vieren. Alvast van harte 

gefeliciteerd. Er is verdriet bij 

mevr. T .E . van der Velde Uilke 

Reitseswei 31 in verband met het 

overlijden van haar broer. Dat zij 

ook nu Gods trouw en steun mag 

ervaren. Dit is de laatste keer dat ik 

in de Paadwizer schrijf omdat mijn 

ambtsperiode afgelopen is. Ik wil 

iedereen bedanken voor de goede 

tijd die we met elkaar mochten 

hebben. Mijn bezoeksters Annie, 

Fokje en Ilse bedankt voor de fijne 

samenwerking. 

Voor iedereen een hartelijke groet 

van 

Catrien van Loo 

 

Wijk 6 

Op 22 mei 2017 hoopt Fam. Raap, 

Wyger Martensstrjitte 16 hun 25 

jarig huwelijksjubileum te vieren. 

Van harte gefeliciteerd, wij wensen 

jullie & kinderen een mooie dag 

toe. 

Dhr. L. Oldersma,Wyger 

Martensstrjitte 90 is weer aan de 

beterende hand. Hij is geopereerd 

en heeft een stent gekregen. 

Mevr. G. Stel, T.E. Teunissenwei 

36 is nog voor zorg in het UMCG, 

we wensen haar & haar familie veel 

kracht toe.  

Voor onze diaken Sjoerd 

Roelevink, onze bezoeker Otte 

Akkerman  zit hun tijd er op.  

Heel hartelijk bedankt voor wat 

jullie voor de wijk hebben gedaan.  

Ook denken we aan de zieken in 

onze wijk & willen we hier voor 

bidden.  

Hartelijke groeten van,  

Thea, Otte, Meindert & Klaasje. 

 

Beste mensen, 

Graag willen we iedereen 

bedanken, die op welke wijze ook - 

bezoek, telefoontje, e-mail ,heel 
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veel kaarten en attenties - met ons 

meeleeft in deze moeilijke tijd.  

Er is nog een lange weg van 

behandeling te gaan. Dat velen aan 

je denken en voor je bidden doet je 

goed. Heel erg bedankt! 

Met een hartelijke groet, 

Gellie en Romke Stel. 

 

Wyk 7 

Leave minsken, 

Nei in geweldiche preek oer 

bliidskip op snein 7 maaie, mei ik 

in stikje skriuwe yn dy bliidskip. 

Yn'e middeistsjinst die Coby v/d 

Wal-Sipma Foarwei 80 belidenis 

fan har leauwen.  

As wy "Ja" sizze ferbynt God Syn 

Ivichheit oan ús minske bestean, út 

genede.  

Wat in foarrjocht dat op 1 juny 

M.Lijzenga-Zijlstra Foarwei 35 har 

jierdei fiere mei, ek T.Reitsma-

Hoekstra Sikke Boukeswei 4, beide 

tige lokwinske en Gods seine foar 

de kommende tiid. 

Dy seine wurdt ek frege troch 

Romke Rozendal en Tomasa 

Arteaga mei Emma Sophie, harren 

famke fan 2 jier. De troutsjinst 

wurdt hâlden yn it tsjerkje fan 

Readtsjerk op 26 maaie om 7 oere 

jûns. 

Lieuwe en Hilly Wiersma-Dijkstra 

Foarwei 156 binne op 9 juni al 45 

jier yn'e lange hier, tige lokwinske. 

Yn skaed en ljocht yn oanwêzigens 

fan de Almachtige. 

Op'e Heerke Ateswei 1 binne Jacob 

van der Wagen, syn frou Jolanda en 

soan Jarno delstrutsen. Tige 

wolkom en in goede tiid tawinske 

yn ús fermidden. 

Dan noch de wikseling fan'e wacht, 

Roelie Kinderman-Spin Foarwei 77 

jowt it stokje "besykster" oer oan 

Klaske Loonstra Sikke Boukeswei 

7. Der is in tiid fan 

kommen.................... 

As lêste wol ik noch trochjaan om 

Jesaja 58 te lêzen, faker as ien kear 

om it te ferstean. 

 Groetnis fan Marja, Lolkje, Klaske 

en Jeltsje. 

 

Wijk 9 

Op 19 mei hoopt zr. J. Riemersma 

– van Dijk, Koweblomke 10, haar 

verjaardag te vieren. Een fijne dag 

gewenst! 

We hebben goed nieuws, want er is 

een nieuwe ouderling bereid 

gevonden voor wijk 9! Op zondag 

14 mei is br. H. Kingma, 

Buterblom 26, bevestigd in zijn 

ambt. We hopen op een mooie tijd 

en wensen hem daarbij Gods zegen 

toe over het werk in de wijk.  

Daarnaast willen we zr. Janneke 

Wouda hartelijk bedanken. We 

nemen afscheid van haar in het 

wijkteam, nadat ze 4 jaar als 

bezoekster actief is geweest. 

Janneke, bedankt voor jouw 

betrokkenheid en inzet in wijk 9.  

Met vriendelijke groet,  

Het wijkteam 
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Wijk 10 

Na een periode van 5 jaar heeft 

Gerrit Reitsma afscheid genomen 

als bezoeker van onze wijk. 

We bedanken hem voor alles wat 

hij voor de wijk heeft gedaan. 

Helaas hebben we nog geen nieuwe 

bezoek(st)er gevonden en voorlopig 

lossen we dit als team zelf op. 

Mevrouw Kuperus van de 

Willemstrjitte is herstellende van 

een heupoperatie. We wensen haar 

veel beterschap toe. Verder is het, 

voor zover ik weet, rustig in onze 

wijk, maar een ieder die toch 

zorgen heeft wensen we Gods 

kracht toe. Op dit moment leven in 

de Paastijd: De tijd tussen Pasen en 

Pinksteren is eigenlijk een groot 

feest. Een tijd waarin we vieren dat 

Jezus niet dood is, maar leeft en bij 

ons is, tot aan de voltooiing van de 

wereld. Israël vierde 50 dagen na 

Pasen het Wekenfeest. Het was een 

vrolijk feest, men dankte God voor 

de tarweoogst. Tijdens dit feest 

ontvingen de leerlingen van Jezus 

de Kracht van Gods Geest. Zo werd 

dit ons Pinksterfeest. 

Fijne dagen toegewenst van jullie 

wijkteam; Klaske vd Bijl, Baukje 

Sjoerdstra en Griet Hoekstra. 

 
Wijk 11 

Zoals u op de Klok hebt kunnen 

lezen hebben Bert Jongsma, D.F. 

de Jongstrjitte 14, en Karin Krol-

Blom, Ds. Germswei 13, het ambt 

van diaken aanvaard. We wensen 

hen beide veel wijsheid en Gods 

zegen toe in hun nieuwe functie. 

Fam. van der Meer-de Boer, 

Nijewei 36, is verhuisd naar de 

Wopkemaweg 30. Ze hopen in de 

toekomst terug te keren naar hun 

oude stekje in een nieuw huis. We 

hopen dat jullie je daar gauw thuis 

zullen voelen. 

Mw. B. Westra-Boonstra, 

Badhúswei 32, is na een operatie 

thuisgekomen uit het ziekenhuis. Er 

moeten nog wel verdere 

onderzoeken gedaan worden. In 

deze onzekere tijd wensen we haar 

veel sterkte en Gods nabijheid toe. 

De afgelopen 4 jaren mocht ik 

jullie wijkouderling zijn. We 

hebben veel met elkaar mogen 

delen en veel waardevolle 

gesprekken gehad. Dank jullie wel 

voor al die goede momenten. 

Helaas is er geen opvolger voor 

mij, maar ik heb er het volste 

vertrouwen in dat Jeannette 

Jongsma, Ymie Venema en Metje 

van der Meer hun uiterste best 

zullen doen om er voor jullie te 

zijn. Zij kunnen, indien nodig, 

altijd groepsouderling Albert 

Riemersma inschakelen. 

Groeten van uw wijkteam, 

Jeannette Jongsma, Joke Jensma, 

Ymie Venema, Sonja Hoekstra en 

Aukje Brandsma. 

 

Beste mensen van wijk 11 

Er is een tijd van komen en er is 

een tijd van gaan…… 
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Joke Jensma en ik, Sonja Hoekstra, 

hebben een periode van resp. 5 en 8 

jaar, bezoeksters mogen zijn in 

wijk 11. We hebben deze periode 

als zeer waardevol ervaren. We 

mochten verdrietige, maar ook 

vreugdevolle momenten samen met 

u delen. We willen u bedanken 

voor uw gastvrijheid en het 

vertrouwen naar ons toe. Er zijn 

nieuwe bezoeksters bereid 

gevonden om onze taak over te 

nemen. Het zal vast wel even 

wennen zijn voor beide partijen, 

maar wij hebben er vertrouwen in. 

De beste wensen voor u allen! 

Een hartelijke groet, 

Joke Jensma en Sonja Hoekstra 

 

 

 

 

 

  

 

Verjaardagen 

Het zou leuk zijn om onderstaande gemeenteleden een kaartje te sturen met hun 

verjaardag 

 

17 juni    Mirjam Fransen, “Thomashuis”, Halligenweg 5, 9063 DX 

  Molenend  (1975) 

4 augustus   Tinus van der Veen, “Talant”, De Wissel 1, Winkelplein 1, 

        9244 EW  Beetsterzwaag (1955) 
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CONTACTADRESSEN 

 

 

Hervormde Gemeente  
 

 

 

Consulent ds. W.L. de Jong, PG Rinsumageast, 701754 

Scriba en       K. Knol Mûnewei 13 421934 

Ús Tsjerkenijs hervormdambv@hotmail.com 

Koster P. Veenstra  Tsjerkeloane 20, 422370 

Beamer beamer.kerkakkerwoude@gmail.com  

It Skûlplak 

 - reserveringen 

 

Gerda Delfstra       Bûterblom   5    

422919 

424206 

 

 

Gereformeerde Kerk 

 

 

 

Predikant Ds. S. Boukes Ald Mear 3 424842 

Scriba 

Klok en Geandewei   

J. Reitsma Frijstêd 21 421542 

janr.reitsma@gmail.com 

Koster P. Schreiber Camstrastrjitte 11 0617204507 

Beamer beamer.kerkdamwoude@gmail.com  

 


