
 

 

 
  

 
 

Gezamenlijke nieuwsbrief ter gelegenheid van de interkerkelijke openluchtdienst 
 

Openluchtdienst, parkeerterrein Badhùswei Damwâld, 09.30 uur 

Voorganger:   Dhr. Wiebe Feddema, Driezum 
Met medewerking van: Klaeilûd 
 

Bestemming collecte :   Jeugdraad 
 

 
Middagdienst in De Ikker, (Herv/Ger.), Hearewei 1 Damwâld, 14.00 uur 

Voorganger:   Ds. A. Bouman, Leeuwarden 
Ouderling van dienst: Wytze/Pim Postma 
Bestemming collectes:  1e: Straatkinderen Colombia  -   2e: kerk  -   bij de uitgang: kerk 
Organist:   Jelte Cuperus 
Bloemengroet: G. Westra – Boersma, Schwartzenbergstrjitte 3, 9104 HJ Damwâld en dhr. P. 

Bosch, Johanneswâld 1, kamer 12, 9269 VS Feanwâlden.  
 

Bestemming collecte : Collecte Protestantse Kerk - Vakantie in het Roosevelthuis 

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 hen. 
Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor 
deze kinderen plaats. Wekelijks volgen vele 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. Van harte aanbevolen! Volgende week collecteren we voor het Terugkeerhuis (Kerk in Actie). 

Kerkdiensten zondag 18  juni 2017: 

9.30 uur De Ontmoeting, Foarwei 48 Damwâld   (Ger.)        Ds. E. v.d. Veer, Ferwert 
          - Begroeten /uitdelen van 'de Klok':   mw. F. de Jong en dhr. J. Adema  - 

    De Vermaning, Doniawei 34 Damwâld  (Men.)        Dhr. A. Dijkstra 
- Gezamenlijk dienst met Meniste gemeente Dokkum - 

Bonifatiuskerk, Foarwei 2 Damwâld   (Herv.)         Ds. G. Oberink, Urk 
 

    14.00 uur De Ontmoeting  (Herv./Ger.)     Ds. J.F. Mol, Nijega 

Van hen die blijvend elders zijn opgenomen noemen we, als teken van onze verbondenheid met hen: 
 

Zr. M. Leijstra-Westram,  Brugchelencamp,  kamer 103, Brugchelencamp 1, 9271 ER De Westereen en 

Mirjam Fransen, Thomashûs, Halligenweg 5, 9063 DX Mûnein. 

Huwelijk              
 

Op vrijdag 23 juni trouwen Rienk Boskma en Wytske van der Horn, D. Fontein de Jongstrjitte 10, 9104 
DH Damwâld. De kerkelijke inzegening zal om 14.15 uur plaats vinden in de Bonifatiuskerk. We wensen 
jullie samen met jullie kinderen Allys en Gerrit Auke, familie en allen om jullie heen een fijne en gezegende 
dag! 
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Pastoralia 

o Br. J. van Steinvoorn, Mr. P.A. Bergsmastrjitte 15, 9104 HA Damwâld,  is opgenomen in ziekenhuis Nij 
Smellinghe, afd. Neurologie, kamer A 307, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten;  

o Zr. J. Bijlsma-Wiersma, Nij Tjaerda 4, 9104 KA Damwâld verblijft in woonzorgcentrum ’t Suyderhuys, 
afdeling Margriet, kamer 70, Zonneweide 1, 9233 BB Surhuisterveen;   

o Br. S. Hoekstra, De Halewei 2, 9104 DE Damwâld, is opgenomen in het  Talma Hûs, Juliusstrjitte 36, 9269 NV 
Feanwâlden;  

o Zr. G.G. Stel-van der Veen, T.E. Teunissenwei 36, 9104 ER Damwâld, verblijft in het U.M.C.G, postbus 11120, 
9700 RB Groningen; 

o Mw. I. Kooistra-Klok, Haadwei 164, 9104 BK Damwâld, onderging vorige week een ingrijpende 
buikoperatie. Inmiddels is ze weer thuis en kan ze werken aan haar revalidatie.   
 

Zo bidden en denken we aan allen die ziek zijn en/of zorgen hebben, met name genoemd of niet genoemd. 
  

Op 6 juni vierde het echtpaar Hoekstra-Groendijk, Wyger Martensstrjitte 21, 9104 JL Damwâld, hun 55-jarige 
huwelijksjubileum. Fan herte lokwinske !   
 

Mededelingen                                                                                   
 

▪ Bijbeluurtje Nij Tjaerda Damwâld, dinsdag 13 juni, 09.30 uur -  Het Bijbeluurtje in Nij Tjaerda wordt gehouden 
op elke 2e dinsdag van de maand. De meeste deelnemers komen vanzelfsprekend uit dit diensten-
centrum, maar iedereen is van harte welkom ! Het Bijbeluurtje staat deze keer o.l.v. dhr. J.Y. van der Wal. 

▪ Inloopochtend 22 juni, ‘It Trefpunt’, Foarwei 48 Damwâld - Even binnenwaaien, gezelligheid, een praatje 
of een spelletje. Dat is het idee achter de Inloopochtend. Bedoeld voor iedereen die even behoefte heeft 
aan wat aanspraak, een beetje gezelligheid of gewoon een lekker bakje koffie: studerenden, werkenden 
en gepensioneerden… iedereen is welkom !  

▪ Koffiesoos - dinsdag 13 juni, 9.30 uur -  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 
Ontmoeting. Gastvrouw is deze morgen mevr. P. Sikma. 

▪ Vacature kerkelijk werker Gereformeerd Damwâld 
Verbindend, vooruitstrevend, doelgericht en flexibel. Zijn dit woorden waarin jij jezelf herkent? En ga jij een 
uitdaging niet uit de weg? Ben jij de bevlogen en inspirerende kerkelijk werker die wij zoeken? 
Bekijk de vacature op www.pkndamwald.nl en reageer! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mededelingen voor de Klok kunt tot a.s. donderdagavond 18.00 uur doorgeven aan  

Gerrie de Haan, Camstrastrjitte 5, (0511-) 424338; via e-mail: gerriedehaan@outlook.com 
 

Mededeling voor Us Tsjerkenijs kunt u tot a.s. donderdagavond 18.00 uur doorgegeven aan 
 scriba Kees Knol,   tel. (0511-) -421934; via e-mail: hervormdambv@hotmail.com 

 

Mededelingen voor het kerkblad van de Meniste/ Doopsgezinde gemeente Damwâld   
Jeltsje Brink-Kuipers, tel. (0511-)  423502; via e- mail: abrin77@hetnet.nl   

 

websites:  www.dgdamwoude.doopsgezind.nl -  www.pkndamwald.nl   

Heer, wat een voorrecht 

om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder 

in uw wijngaard te staan, 

samen te dienen, te zien wie U bent, 

want uw woord maakt uw wegen bekend. 

 


