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UIT DE BIJBEL 

 
“Maar u bent een uitverkoren geslacht”    (I Petr.2:9) 
 
Deze zomer is in Rotterdam een kerk afgebrand. De Julianakerk – ik herinner 
hem nog heel goed. Het was de Hervormde kerk in de wijk waar ik ben 
opgegroeid, en omdat we daar al vroeg een goede samenwerking hadden 
kwamen wij als Gereformeerden er ook regelmatig. Ik kan me nog een aantal 
kerkdiensten herinneren, die me altijd zijn bijgebleven, en ik heb er zelf ook wel 
gepreekt. Maar deze zomer is hij in vlammen opgegaan. Hij was trouwens ook 
al jaren niet meer in gebruik (net als de Gereformeerde kerk trouwens).  
 Dat tekent de situatie waar wij als gelovigen in deze tijd verkeren. 
Kerken die vroeger gevuld waren met mensen, staan in onze tijd leeg. En het 
wordt ons ook wel eens onder de neus gewreven: christenen zijn een rest uit 
een vervlogen tijd. Die sfeer rondom het geloof laat je niet onberoerd. Het 
knaagt aan ons zelfvertrouwen. We zingen een toontje lager dan vroeger. We 
trekken ons terug in onze eigen groep, want we weten dat we een minderheid 
zijn geworden.  
 Een minderheid, dat was de groep christenen waaraan Petrus zijn brief 
schrijft ook. En we merken in de brieven van Paulus, dat ook op hen werd 
neergekeken door de ‘wijzen en verstandigen’ van toen. Maar het is 
opmerkelijk, hoe weinig dat met hen deed. Petrus gebruikt grote woorden over 
de gelovigen. Misschien doet hij het wel tegen de verdrukking in: hij wil hen 
helpen te zien dat ze heel bijzonder zijn. En daarom zijn zijn woorden ook 
geschikt voor ons, om ons aan op te trekken. Ik wil dit jaar in mijn meditaties in 
de Paadwizer daar wat op doordenken.  
 Petrus noemt christenen: een uitverkoren geslacht. Als je gelooft, ben 
je heel bijzonder gezegend. Je hebt iets wat een ander niet heeft. Je ogen zijn 
open gegaan voor God. En daardoor heeft je leven een bestemming en een 
doel gekregen. Een uitverkoren geslacht – wij mogen onszelf zien als 
bijzondere mensen. Maar dat bijzondere is niet, dat wij slimmer zijn, of 
diepzinniger, of intelligenter dan de rest. We zijn uitverkoren, en dat is een 
woord dat stemt tot nederigheid en verwondering.  
 Want uitverkoren worden – de passieve vorm zegt dat al – dat doen we 
niet zelf. Dat komt van buiten, van boven naar ons toe. Het is iets dat God doet. 
En als God kiest, dan kiest Hij niet uit op grond van kwaliteiten. Hij kiest 
genadig – zijn kinderen hebben het niet verdiend. Maar op een of andere 
manier zijn ze gegrepen. Ze zijn gaan geloven. Waarom? Dat kunnen ze vaak 
niet eens goed uitleggen. Ze verwonderen zich er vaak over.  
 Die verwondering kom je bij alle grote christenen tegen. Petrus 
verwonderde zich dat de Heer hem nog hebben wilde: hij had Jezus 
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verloochend. Paulus verwonderde zich dat hij erbij mocht horen: hij had de 
gelovigen wreed vervolgd. En zo ligt achter elk geloof een geheim: ik geloof 
dankzij God.  
 Maar met die nederige verwondering mogen we iets heel groots van 
onszelf denken: de Eeuwige God heeft ons gewild als zijn mensen. En met dat 
grootse mogen wij in de wereld staan. Steeds meer een minderheid, dat laat 
zich niet ontkennen. Maar het maakt ons tegelijk bijzonder: wat geweldig, dat 
wij nog geloven!  
 
 
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 24 september    

                                 Bonifatiuskerk                          
 

09.30 uur   

Voorganger: Dhr. W. Feddema, Driezum   

Organist: Jaap van der Horn  

Eerste collecte: Vredesweek  

Tweede collecte: Kerk  

Uitgangscollecte: Bouwfonds   

                                  De Ontmoeting 
 

 9.30 uur 14.00 uur 

Voorganger: Ds. S. Boukes Ds. W.L. de Jong, 

Rinsumageast 

Organist: Margrietha Zagema Johanna van der Weide 

Bijzonderheden: Koffie na de dienst  

Eerste collecte: Diaconie, diaconaal doel Diaconie, diaconaal doel 

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen Kerk, eigen middelen 

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Onderhoud en Inventaris 
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Zondag 1 oktober   

                                 Bonifatiuskerk                        De Ikker 
 

9.30 uur   14.00 uur 

Voorganger: Ds. W.J. van Dijk, 

Surhuisterveen 

Ds. J.F. Kroon, Garijp 

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

Bijzonderheden: Koffie na de dienst  

Eerste collecte: Kerk en Israel Kerk en Israel 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Kerk Kerk  

                               De Ontmoeting 
 

 9.30 uur   

Voorganger: Ds. A. Bouman 

Leeuwarden 

 

Organist: Margrietha Zagema  

Eerste collecte: Diaconie, diaconaal doel  

Tweede collecte: Kerk en Israel  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

 

Zondag 8 oktober    

                                 De Ikker                        De Ikker 
 

9.30 uur   14.00 uur 

Voorganger: Ds. G. Oberink, Urk Ds. M.J. Koppe, Dokkum 

Organist: Ivo van Hijum Jelte Cuperus 

Bijzonderheden: m.m.v. Sjongersnocht  

Eerste collecte: Peru Peru  

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Kerk Kerk  
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Zondag 8 oktober   

                                  De Ontmoeting 
 

 9.30 uur   

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Johanna van der Weide  

Eerste collecte: Diaconie, diaconaal doel  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

 

Zondag 15 oktober    

                                De Ikker                          
 

9.30 uur    

Voorganger: Ds. G. Timmer 
Twijzelerheide 

 

Organist: ?  
Bijzonderheden Doopdienst   
Eerste collecte: St. Gave  
Tweede collecte: Kerk  
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat   

 

                                De Ontmoeting 
 

9.30 uur 19.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  
Organist: Tim van der Weide  
Bijzonderheden:  YOUNITED-jeugdkerk 
Eerste collecte: Werelddiaconaat  
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  
Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris Jeugdkerk 
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Zondag 22 oktober    

                                 Bonifatiuskerk                        De Ikker 
 

09.30 uur   14.00 uur 

Voorganger: Ds. W.L. de Jong, 

Rinsumageast 

Dhr. J.Y. van der Wal, de 

Westereen 

Organist:   

Bijzonderheden:   

Eerste collecte: Diaconie Diaconie 

Tweede collecte: Kerk Kerk 

Uitgangscollecte: Bouwfonds Bouwfonds  

                                   De Ontmoeting 
 

 9.30 uur  

Voorganger: Ds. S. Boukes  

Organist: Margrietha Zagema  

Bijzonderheden:   

Eerste collecte: Diaconie, diaconaal doel  

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen  

Uitgangscollecte: Onderhoud en Inventaris  

 

 

 

 

BESTEMMING COLLECTES 

 

24 september: Collecte Vredeswerk 
Gelooft u nog in een betere wereld, waar vrede heerst? Op deze zondag 
vragen we aandacht voor organisaties die zich met steun van de Protestantse 
Kerk onvermoeibaar inzetten voor de vrede, zowel in Nederland als in het 
buitenland. Zoals het werk van Kerk in Actie-partner Swe Tha Har in Myanmar. 
De onderlinge tegenstellingen en de verschillen tussen de kasten in Myanmar 
verdelen het land. Swe Tha Har wil vriendschap tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen bevorderen en gebruikt daarvoor de kracht van het verhaal. 
Jongeren worden getraind om verhalen over vrede te vertellen en uit te 
beelden. Ook worden kinderboeken verspreid over vrede. Dit jaar wil Swe Tha 
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Har 12 nieuwe boeken uitgeven en daarvoor hebben ze onze steun gevraagd. 
De Protestantse Kerk steunt ook het werk van PAX, die tĳdens de Vredesweek 
aandacht vraagt voor het vredeswerk van Olena Hantsyak in Oekraïne. Met 
haar organisatie Dignity Space wil zĳ binnen twee jaar 75 mensen opleiden en 
trainen om geweldloos en met liefde en begrip het gesprek te leiden tussen 
groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ook in Nederland 
zĳn de verschillen tussen mensen met een verschillende culturele en religieuze 
achtergrond voelbaar. Op landelĳk niveau is er gesprek, maar het is belangrĳk 
dat mensen ook op lokaal niveau, met elkaar in contact komen. Daarvoor zet 
het Overleg Joden, Christenen en Moslims zich in met steun van de 
Protestantse Kerk. Geef aan de collecte en help vrede mogelĳk maken! 
1 oktober: Collecte Kerk en Israël 
Vandaag is het Israëlzondag. Op deze dag staan we stil bĳ onze 
verbondenheid met het Joodse volk. In de collecte geven we voor projecten die 
de relatie met Israël levend houden, in Israël zelf, maar ook in Nederland. In 
Israël steunen we het werk in Nes Ammim. De Christelĳke leef- en 
werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en 
Christenen te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een nieuwe wĳk 
gebouwd waar Joodse en Arabische gezinnen samen gaan leven. Een uniek 
project, dat onze hartelĳke steun verdient! In Nederland steunen we met deze 
collecte het werk van OJEC, een organisatie die ervoor zorgt dat het gesprek 
tussen joden en Christenen in ons eigen land gevoerd wordt. Dat wil ook Kerk 
en Israël van de Protestantse Kerk. Kerk en Israël wil theologen en andere 
belangstellenden in de relatie tussen kerk en het Joodse geloof voeden en 
inspireren met informatie over de Joodse bronnen van ons geloof. Veel 
informatie is te vinden in het tĳdschrift Kerk en Israël Onderweg. Ook zĳn er 
regelmatig lezingen en symposia voor theologen en andere belangstellenden. 
Onze relatie met het Joodse volk en de Joodse traditie is wezenlĳk voor onze 
Christelĳke identiteit en ons Christelĳk geloof. Daarom bevelen we deze 
collecte van harte bĳ u aan. 
8 oktober: Peru - Opvang en onderwijs probleemkinderen ( Project 10 27) 
Veel kinderen in Trujillo (Noord Peru) komen uit probleemgezinnen. Daardoor 
zijn ze vaak lastig en presteren ze slecht op school. De Presbyteriaanse 
gemeente zorgt voor naschoolse opvang. Kinderen kunnen zich in een veilige 
omgeving ontwikkelen en worden begeleid bij hun huiswerk. 
15 oktober Kerk: Stichting Gave - Multiculturele jongerenkampen( Project 
10 27) 
Organiseren van multiculturele jongerenkampen waar vluchtelingjongeren en 
Nederlandse Christenjongeren elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen. 
15 oktober Uitgangscollecte Werelddiaconaat: 
- Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen -  
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder 
discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun 
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kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige 
landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation 
Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en 
zaaigoed, zodat zij hum productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 
100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en 
verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijen korf. De honing levert 
deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen 
op. De ambitie van ERP is om armoede van deze 100 vrouwen met 80 % terug 
te dringen. Collecteer mee voor dit mooie project! 
 
 
KINDERCRÈCHE     IT SKÛLPLAK 

 
 U kunt uw kind iedere zondag brengen vanaf 9.15 uur in het Skûlplak.  
10 september Froukje Post Baukje Post (425130) 
17 september Betty de Zwart 

(425137) 
Gerda v/d Meulen 
(423211) 

24 september Marjan Visser (421923) Ineke Kooistra 
1 oktober Anke Hoekstra (06-

13198138) 
Klasina Dijk (421120) 

8 oktober Petra Prosje 
(06-12476380) 

Riemke de Groot 
(06-13903115) 

15 oktober Jitta de Haan Anneke Wit (420755) 
22 oktober 
 

Anne Berber van Dijk 
(06-13935577) 

Marian de Hoop 
(424864) 

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

 

17 september Reina Riemersma Ieteke de Haan 

24 september Dorinda Bos Saskia Kingma 

1 oktober Julia Toornstra Jitske Reitsma 

8 oktober Ieteke de Haan Femke Kooistra  

15 oktober Lolkje de Jong Janna de Boer 

22 oktober Jannie de Boer Janine Hoekstra   

 

Bij vragen of opmerkingen: Ieteke de Haan 705115 



 
9 

GEZAMENLIJKE BERICHTEN 

  

OM TE NOTEREN 

 
Collectebonnen 
De eerstvolgende verkoop is op maandag 2 oktober  van 19.00 tot 20.00 uur. 
Hervormde gemeente: K. van der Veen Bûterblom 9 
Gereformeerde Kerk: De Ontmoeting 
 
Oud papier 
Gereformeerde Kerk 30 september 
 
Tabitha 

Onze eerste verenigingsavonden in het nieuwe seizoen zijn: 27 september en 11 

oktober. Graag tot ziens in ‘t Skûlplak! Aanvang is 19.45 uur. Het bestuur.  

 
Het Trefpunt 
Inloopochtenden in De Ontmoeting. U kunt genieten van gratis koffie/thee/fris, 
de krant lezen, spelletjes doen of gezellig met elkaar praten. We hebben ook 
veel boeken en tijdschriften die u zo kunt meenemen, lezen en terugbrengen. U 
mag ook eigen boeken inleveren, die anderen vervolgens kunnen lezen. Het is 
ook mogelijk om kapotte spulletjes mee te nemen voor ons repaircafe, indien u 
geen andere mogelijkheden heeft om die te laten maken. U kunt ook hulp 
krijgen bij moeilijke (financiële) brieven en wij kunnen zorgen voor vervoer als 
u ergens naar toe moet. Voorlichting over Zorg en WMO krijgt u van het Friese 
Land door 1 van hun medewerksters die steeds aanwezig is. 
Tijdstip: Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
 

WORLD SERVANTS DAMWOUDE 

En toen waren we alweer thuis… De drie weken in Zambia zijn omgevlogen. 
Wat hebben we een geweldige reis gehad. Samen met de twee groepen uit 
Berlikum en Oostermeer hebben we drie gebouwen kunnen neerzetten. Twee 
woningen voor verplegend personeel en een uitbreiding van de bestaande 
kliniek. Dankzij al het geld dat we in Damwoude en omstreken hebben 
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opgehaald, konden we nog wat extra’s doen voor de mensen in Nambo. Zo 
hebben we meegeholpen het derde gebouw te financieren en hebben we de 
gehele inrichting van de uitbreiding van de kliniek kunnen bekostigen. Denk 
hierbij aan bedden, kussens, matrassen maar ook aan zonnepanelen, 
waardoor er ’s nachts licht is als er vrouwen komen om te bevallen. Naast het 
bouwen hebben we nog diverse cultuuruitstapjes mogen maken, naar de lokale 
kerk, op huisbezoek en  we zijn zelfs op safari geweest! Al met een al een 
prachtige ervaring, maar ook een hele confronterende ervaring. Wij zijn ons 
ontzettend bewust geworden van wat we hier hebben. Drie maaltijden op een 
dag was in een Nambo zeker geen vanzelfsprekendheid voor de mensen. Ook 
een kast vol mooie kleren hadden ze niet tot hun beschikking. Wat hebben wij 
het hier dan goed en hoor ons soms eens klagen… We zijn dankbaar dat we 
een klein steentje hebben kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor de 
mensen in Nambo, want een betere gezondheid betekent dat de kinderen naar 
school kunnen en dat volwassen kunnen werken. Zo stijgen de inkomsten voor 
de gezinnen. We willen u allen mede namens de mensen in Nambo nogmaals 
hartelijk danken dat we dit in Nambo mogelijk hebben kunnen maken!  
Benieuwd naar alle verhalen en foto’s? Dan zien we u graag binnenkort bij ons 
vertel avond, waar we aan de hand van filmpjes en foto’s ons avonturen zullen 
delen. Meer informatie en de datum volgen. 
11JUL 

SJONGERSNOCHT 

Zing mee met de mannen van “Sjongersnocht” 
Wij, de 14 mannen van het Christelijke mannenkoor ‘Sjongersnocht’,  repeteren 
iedere vrijdagavond in de Gereformeerde kerk, Foarwei 48 Damwâld onder 
leiding van onze gedreven dirigent Johanna van der Weide. Zo bereiden wij 
ons voor op optredens in tehuizen en bij kerkdiensten in de brede regio. De 
repetities beginnen afwisselend om 18.30 uur of 19.00 uur en stoppen om 
20.30 uur; tussentijds is er uiteraard een (korte) pauze.  
                                                                        
Wij kunnen nog wel wat extra stemmen gebruiken. Enthousiasme en plezier in 
zingen zijn belangrijker dan een goede zangstem. De liederen die we zingen 
zijn het genre  liederen dat U kunt horen in het programma Prelude van Omrop 
Fryslân en in het programma Nederland Zingt van de EO.    
  
Wij kunnen ons voorstellen dat er mannen zijn die denken: daar wil ik meer van 
weten. Wel heren, wilt u de sfeer proeven bij de repetities, dan bent u van harte 
welkom. U bent niet direct verplicht om lid te worden, wij bieden u aan om 
gedurende 2 maanden op de vrijdagavonden gratis met ons mee te repeteren. 
U kunt dus uitgebreid kennismaken met het koor, de dirigent en ons repertoire.  
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Op 8 oktober verlenen wij medewerking aan een kerkdienst in Akkerwoude, 
daar kunt u beluisteren hoe de gerepeteerde stukken in de praktijk van een 
optreden klinken.  
 
Voor meer informatie mag u contact opnemen met: 
Roel Buwalda (voorzitter) tel. 0511- 422688                                                                         
Anne Brandsma (penningmeester)  tel. 0511 –  422755                                        
Wessel Rozendal (secretaris) tel. 0511 – 423712. 
 

CARMINA 

De repetities van vrouwenkoor “CARMINA” zijn op 6 september 
weer begonnen. Dames er is nog plaats voor u om op de woensdagmorgen 
gezellig en ontspannen mee te zingen. We hebben een niet moeilijk, 
maar wel leuk repertoire, u hoeft beslist niet muzikaal te zijn. 
Bent u geïnteresseerd?  Dan bent u op woensdagmorgen van harte  
welkom in een lokaal van de Gereformeerde kerk in Damwâld. 
We oefenen van 10.00 tot 11.15 uur.  Graag tot dan! 
Voor inlichtingen: Sietske Pranger tel. 421940  
 

ÚS KONTAKT 

 
Wij zijn weer begonnen op  donderdag 8 september jl. 
Begin tijd is 14.00 uur in  de Gereformeerde kerk “De Ontmoeting” 
Dit seizoen hebben wij weer vol gekregen met diverse personen die een 
middag komen verzorgen. Het ziet er allemaal mooi uit en hopen ook dat er 
weer wat nieuwe leden erbij komen.. 
Dat wij deze middagen kunnen blijven houden. De groep wordt steeds kleiner. 
Kom eens een middag vrijblijvend. De datums komen op de Klok te staan en in 
Ús Tsjerkenijs en op de site van de kerken. 
Namens Ú s Kontakt 
Line van der Bij 
Telefoon 0511- 423430 
 Date Zuidema 
Telefoon 0511- 424619 
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ZINGEND NAAR DE ZONDAG  

UNIEK IN FRIESLAND!!  IN DAMWALD:  ZINGEND NAAR DE 

ZONDAG  

Open deur diensten in Hoogkerk en Doornspijk, Welkom diensten in Drachten 
en Assen , Zingend naar de Zondag in Stadskanaal, Kampen, Elburg, 
Hoogeveen, Appingedam en Staphorst, allemaal activiteiten die georganiseerd 
worden in kerken, meestal  in omliggende provincies, maar nu ook 
in Damwâld. 
Het idee was er al enige jaren en nu is het zover. Onze kerk leent zich prima 
voor dergelijke activiteiten. De kerk willen wij ook meer gaan gebruiken, want 
door de recente verbouwing kunnen we nu iedereen, u en ook gasten zoals 
koren, beter ontvangen en verzorgen.  
Daarom starten wij zaterdagavond 21 oktober 2017 om half acht met “ 
Zingend naar de Zondag” in de Gereformeerde Kerk, Foarwei 48 in Damwald. 
Het is bekend, dat het altijd heel geslaagde en gezegende avonden zijn in de 
genoemde plaatsen en dat de bezoekers er elke keer weer naar uit kijken. 
Even samen bekende liederen zingen o.a. uit Johannes de Heer en luisteren 
naar een koor of zanggroep. 
 
Wij hebben het Christelijk Mannenkoor Lelystad uitgenodigd en vastgelegd. Dat 
bestaat uit ruim      75 enthousiaste leden en heeft als doelstelling om door 
koorzang bij te dragen aan de verkondiging van het Evangelie. Deze 
doelstelling is ook de reden om te starten met deze nieuwe activiteit in onze 
Kerk, nl. meer Evangeliseren en meer mensen op een laagdrempelige manier 
raken met prachtige koorzang en samenzang. Wij hopen na deze avond nog 
vaak een soortgelijke avond te organiseren. 
Het koor zal diverse keren voor ons optreden met liederen uit hun brede 
repertoire. Dit prachtige koor staat onder leiding van de bekende dirigent Bert 
Moll met als vaste organist Harry Hamer, die ook de samenzang zal 
begeleiden. 
Bert Moll is daarnaast dirigent van het Urker Mannenkoor Hallelujah uit Urk, 
van het Chr. Mannenkoor Con Forza uit Woerden en van de Chr. 
Koorvereniging Deo Juvante uit Huizen. Hij werd in 2004 koninklijk 
onderscheiden voor zijn muzikale verdiensten en benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Het koor werkt mee aan kerkdiensten, radio en televisie 
opnames en organiseert jaarlijks meerdere concerten. 
Deze avond, die wordt geleid door de bekende spreker Jan van der Meer uit 
Oosternijkerk, is er geen meditatie. Hij zal de avond presenteren en u indien 
nodig iets vertellen over de liederen.  
 
Kortom een avond die u niet mag missen en nu alvast vrij moet houden in uw 
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agenda. 
De avond is gratis toegankelijk! Wel is er een collecte voor bestrijding van de 
onkosten. 
Zoals gezegd, hopen wij deze avonden vaker te organiseren. Uw komst zal dat 
mogelijk maken!! 
Kom daarom naar onze eerste Zingend naar de Zondag in Damwald op 21 
oktober 2017. 
 
Voor informatie: Kor en Willy Postma en Koop en Anneke Schaafsma 

INDIA 

In India is de situatie er de afgelopen tijd niet beter op geworden, de situatie is 
zelfs zorgelijk te noemen. 
In november 2016 en januari 2017 hebben zware stormen in het zuiden van 
India voor overstromingen en beschadigingen gezorgd. 
Gelukkig viel de schade in het weeshuis mee, kleine beschadigingen waren 
snel weer opgelost. 
Dankzij de bijdragen van sponsoren kunnen we de maandelijks vaste bijdrage 
nog steeds overmaken, al wordt het ons soms niet gemakkelijk gemaakt. 
Om kosten te besparen maken we eens per 6 maanden een grote bedrag over, 
dit is 6x het afgesproken maandelijkse bedrag waar Benjamin Franklin op kan 
rekenen vanuit onze stichting. Gelukkig gaat het verdelen van dit grote bedrag 
over de 6 maanden goed. 
Doordat de nieuwe regering en de bevolking pro-moslim is en de christenen 
steeds verder in het nauw gedrukt worden moeten we voorkomen dat de 
regering onze gift als een gift gaat zien. Tot nu toe lukt dit nog steeds, maar 
Benjamin Franklin bereidt zich voor op een tijd waarin de gift door de regering 
wordt tegengehouden. In het verleden hebben we met  Benjamin Franklin 
besproken dat het onze voorkeur heeft dat het weeshuis zelfvoorzienend wordt. 
We hebben de mogelijkheden in India besproken (dat zijn soms heel andere 
dan in Nederland) en handvaten gegeven. Benjamin Franklin is hier direct mee 
aan de slag gegaan door bijvoorbeeld eigen groente te telen en een waterbron 
aan te boren. 
In een ziekenhuisje heeft hij bijvoorbeeld een kantine kunnen opstarten waarin 
een aantal jongens kunnen werken. 
Omdat Franklin door de toenemende discriminatie van christenen zijn werk als 
dominee niet meer mocht uitvoeren is Franklin naar het buitenland vertrokken. 
In Canada heeft hij sinds 9 maanden een baan gevonden als dominee. Zo kon 
hij toch inkomen verdienen voor zijn gezin en weeshuis. Zoals u begrijpt is 
Canada een heel ander land dan India. Benjamin Franklin heeft enorm moeten 
wennen, en gaat deze zomer voor een aantal weken terug naar zijn gezin en 
weeshuis in India. Al deze maanden hebben zijn moeder, vrouw en zus het 
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weeshuis gerund. Nu de scholen vakantie hebben en het nieuwe schooljaar 
opgestart moet worden vond Benjamin Franklin dit een nuttig moment om even 
terug naar huis te keren.  
In Damwâld heeft de CBS De Bron een kerstaktie voor stichting Damwoude-
India gehouden waarmee een nieuwe tv (voor de kinderen), keyboard (voor 
begeleiding van bijeenkomsten)en nieuwe schooluniformen voor de meisjes 
kon worden gekocht.  
We kregen in april gelukkig ook het fijne bericht dat 4 jongens hun diploma 
behaald hebben en klaar zijn om aan het werk te gaan. Dit motiveert ons om 
door te gaan en deze kinderen te geven waar elk kind recht op heeft. 
We ervaren Gods zegen nog elke dag, maar bidden ook voor steun voor de 
kinderen en leiding van het weeshuis. Dankzij uw steun kunnen we deze 
kinderen een thuis en goede scholing geven. Bedankt! 
 

INTERZORG 

Gedicht van een cliënt, 
 
de hulptroepen van Interzorg 
staan elke dag weer borg 
voor goede hulp aan de cliënten. 
Patiënten pas uit het ziekenhuis, 
krijgen hun verzorging thuis. 
Ze komen tegemoet aan wensen 
van gehandicapten en oude mensen. 
Ze komen met een fris geluid, een glimlach en door even praten, 
houden ze alles in de gaten. 
Verwerken dit dan digitaal 
in hun dagelijks journaal. 
Mensen die je kunt waarderen ! 
Met deze regels wil ik hun dan ook eren. 
 
 
Een zeer tevreden cliënt !!! 
 
************************************************* 
 
Maar .... 
Wist u dat Interzorg opgericht is vanuit de Kerken ? 
Wist u dat Interzorg oorspronkelijk Stichting Hallum was ? 
Wist u dat de naam gewijzigd is in Interzorggroep ? 
Wist u dat het kantoor en woonzorgcentrum in Ferwert zit ? 
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Wist u dat , u persoonlijke verzorging ( thuiszorg ) , maatschappelijk werk , 
maaltijdenservice en zorg bij de huishoudelijke taken kunt krijgen ? 
Wilt u meer weten of zorg ontvangen dan kunt u bellen naar : 
 
Interzorggroep in Ferwert  088 5180200 
Met vriendelijke groet van Janny en Janke ( medewerkers thuiszorg 
Interzorggroep ) 
 

VERSCHIJNINGSDATA 

 

Nr 

 

inleveren tot 24.00 uur 

 

Verschijningsdatum 

   
80     3 oktober    12 oktober 

  81        7 november       16 november 
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 

Gods werk gaat door  
“Zo, hè, hè: ook terug van vakantie?” “En, leuk geweest?” “Hoe was het weer?” 
Dit zijn waarschijnlijk de meest gehoorde zinnen in deze tijd. Ook wij hopen dat 
u een leuke vakantie hebt gehad. Of u nu (ver) weg was, of om welke reden 
dan ook thuis bent geweest. Dat u in ieder geval even de zorgen van alledag 
kon vergeten en uw lichaam en uw geest weer wat kon opladen. De kerk gaat 
er in ieder geval weer vol tegenaan. Er staan weer veel leuke, uitdagende, 
verfrissende  en inspirerende activiteiten op stapel. 
Ja, het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Op allerlei terreinen worden 
voorbereidingen getroffen voor de kerkelijke activiteiten in onze gemeente. Zo 
op het oog mensenwerk. Ten diepste is het echter Gods werk en we mogen 
weten: Gods werk gaat door. God wil mensen gebruiken voor Zijn werk en wij 
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zijn dankbaar dat er vele vrijwilligers zijn voor de activiteiten. Toch zijn er nog 
meer vrijwilligers nodig om te ‘arbeiden in Zijn wijngaard’.  
Als kerkenraad hopen we dat we dit samen ook voort kunnen zetten. Samen de 
dingen oppakken die gedaan moeten worden. Een beetje van onze tijd en 
talenten delen met elkaar. Binnen de gemeente is veel te doen. Weliswaar 
gebeurt er al heel veel, maar mogen we je vragen eens om je heen te kijken en 
te zien of je ook iets op kan pakken. Het hoeft niet veel te zijn, alle beetjes 
helpen. Door te delen vormen we samen de Kerk. 
Gods werk gaat door, ook in het komende seizoen, het beroepingswerk, de 
catechisatie, pastoraat, de Bijbelkringen, de clubs, de wijkavonden, de 
verenigingen, enz. Als Hij centraal staat zal ons werk door Hem gezegend 
worden. Wij vertrouwen dat weer velen – jong en oud – zullen deelnemen aan 
de diverse activiteiten en wij willen u en jullie van harte uitnodigen! 

 

Even voorstellen: Jongerenwerker 
Mijn naam is Wiebe Feddema, en sinds 1 september ben ik officieel in dienst bij 
de Hervormde Gemeente van Damwâld, voor ca. 6 uur per week. In de vacante 
periode zal ik vooral ondersteuning bieden aan het jongerenwerk. Zo aan de 
start van het seizoen is dat vooral het opzetten van Live-Steady, een nieuw 
clubprogramma voor de tieners van 13-15 jaar. Daarnaast biedt ik 
ondersteuning aan de jeugdouderlingen en help ik met het organiseren van de 
wijkavonden. 
Over mij: Samen met mijn vrouw Wijtske en onze dochter Binny van inmiddels 
9 maand jong, wonen we in Driezum. Net voor de vakantie ben ik afgestudeerd 
als kerkelijk werker aan de CHE in Ede. Naast het jongerenwerk heb ik een 
baan in de techniek.  
‘Kerkenwerk en techniek, hoe komt die combinatie?’, hoor ik u denken. Dat kan 
ik uitleggen. Toen ik eenmaal werkzaam was in de techniek, ging ik me meer 
actief verdiepen in kerk en geloof. Eigenlijk stelde ik mezelf de vraag: ik ga wel 
naar de kerk, maar wat geloof ik nou eigenlijk? Daar ben ik me in gaan 
verdiepen. En ik ging serieus meedoen, in de kerk en ook interkerkelijk. Eerst 
als deelnemer van het jeugdwerk en youth-alpha, later ook als leiding. Dat gaf 
me energie en ik had de drive om daar meer mee te doen. Na een flinke 
periode van bezinning ben ik uiteindelijk in september 2012 begonnen aan de 
studie GPW in Ede. En nu in 2017 ben ik dus klaar om aan de slag bij jullie in 
Damwâld.  
Ik hoop op een goede gezegende tijd, zowel voor u als gemeente, als voor 
mezelf. 
 
Graag tot ziens, 
Wiebe Feddema 
06-11 88 64 41 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

te huur:  MOESTUIN 
per 01-01-2018 te huur een perceel moestuin gelegen bij het Skulplak. 
Perceel grootte +/-  175  m2.  huurprijs 20,00 euro per jaar. 
Belangstellenden kunnen zich tot 1 oktober  melden bij kerkrentmeester  K. van 
der Veen, Buterblom 9 te Damwald.  Telefoon 0511-423582  

  

COLLEGE VAN DIAKENEN 

Verjaardagsfonds wijk Murmerwoude 
Gevraagd een vrijwilliger (ster) voor de Haadwei (even nummers). Dit in 
verband met het stoppen van onze huidige vrijwilligster, mevrouw C.Bosgraaf, 
die wij bij dezen hartelijk danken voor haar inzet. Belangstellenden kunnen 
kontakt opnemen met Johanna Annema, telefoon: 423798 
Bestemming Zending september 2017: ECM - Het Evangelie voor Europa 
ECM (European Christian Mission) wil in Nederland en overal in Europa 
Christelijke gemeenschappen  helpen ontstaan, waar mensen zoeken naar een 
samenleving in de voetsporen van Jezus en zo het goede nieuws van het 
Evangelie in woord en daad verspreiden. 
Bestemming Zending oktober 2017: 3xM - More message in the media 
3xM bereikt mensen met het Evangelie in landen waar het woord van God niet 
of nauwelijks doordringt, door middel van media die aansluiten bij de lokale taal 
en cultuur. Wereldwijd is in bijna ieder huishouden, hoe arm ook, een televisie 
te vinden. Daarom verspreidt 3xM het Evangelie via televisieprogramma's. 
Door deze programma's brengen ze mensen in contact met het Evangelie. Ze 
laten ze zien wat het Christelijk geloof in het dagelijks leven betekent. De 
partners van 3xM maken tv-programma's in West-Afrika, Pakistan en Centraal 
Azië. Ze maken onder meer dramaseries, straatinterviews, muziek- en 
dansprogramma's. Ook laten ze persoonlijke verhalen zien. Deze partners 
leveren de programma's aan bij lokale televisiestations. 3xM werkt samen met 
verschillende kerken, waardoor ze nazorg kunnen aanbieden. Deze kerken 
dragen ook actuele thema's aan. De EO heeft 3xM in 1980 opgericht, om ook 
buiten Nederland het Evangelie te verkondigen. 3xM werd in 1983 een 
zelfstandige stichting en heeft haar hoofdkantoor in Nederland.  
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WIJKAVONDEN 2017 

Ook dit jaar worden er weer wijkavonden georganiseerd. Het team is achter de 
schermen natuurlijk al weer druk bezig met de voorbereidingen. Dit jaar luidt 
het thema: "kerkproeverij: een open Huis". We hebben weer een mooi 
programma in petto. U komt toch ook? Hieronder alvast de data, reserveert u 
deze in uw agenda?  
 
Wijk 4 en 8: Dinsdag 17 oktober (wijkouderling Binne Kooistra) 
Wijk 3 en 7: Donderdag 9 november (wijkouderling Wytze en Pim Postma) 
Wijk 2 en 6: Dinsdag 14 november (wijkouderling Sytse en Fokje de Boer) 
Wijk 1 en 5: Donderdag 30 november (wijkouderling Annie Hellinga) 

 

 

OPBRENGST COLLECTES 

Kerkrentmeesters  
Collecten: 
juni     € 814,20 
juli     -  994,35 
augustus   -   889,55 
bouwfonds    -  127,95 
16-07 bouwfonds   - 115,50 
20-08  bouwfonds    - 144,70 

 

Diaconie: 
Juni: 
04  1e Pinksterdag: Pinksterzendingscollecte  
      Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua  € 159,95 
11  Hulp voor straatkinderen in Colombia   "    54,60 
18  Terugkeerhuis voor uigeprocedeerde asielzoekers  "  125,00 
25  Zorg voor kwetsbare mensen in Mozambique   "  152,86 
Zendingsbussen Kerken     "  133,05 
Juli: 
02  Collecte Protestantse Kerk - Jeugdwerk (JOP)  €   55,55 
09  Stichting Trijntje Beimers     "    91,67 
16  Mercy Ships      "  112,40 
23  Kerkelijk Recreatiewerk Lauwersmeergebied  "  113,85 
30  Ondersteuning Christelijk Ziekenhuis Itendey in Congo     "    94,35 
Zendingsbussen Kerken     "  261,05 
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Augustus: 
06  Stichting Hoop voor Albanië     €  180,48 
13  Dorcas Hulp en Ontwikkeling    "   148,45 
20  H.G.J.B.       "   162,81 
27 Edukans       "   101,10 
Zendingsbussen Kerken     "   161,15
  
 
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 
 
Geboren :  
Op 26-7-2017 : Ilmar van Hijum, zoon van Ivo en Marthe van Hijum-Postma,   
Haadwei 146-B 
Op 11-8-2017 : Marije Sietske, dochter van Johannes en Anita van der Kooi-
Kooistra, Haadwei 76  
 
Overleden :  
Op 22-6-2017 : G.Veldema-Turkstra, Nij Tjaerda 65, in de leeftijd van 88 jaar 
Op 5-7-2017 : R. de Jong-Rintjema, Doniawei 6, in de leeftijd van 93 jaar 
 
Nieuw ingekomen : 
Janke Westra en Wijtze Remco van der Laan, Mr. P.A. Bergsmastrjitte 19 
Van Dokkum : H. Hiemstra en A.A.T. Hiemstra-Winckel, Wopkemawei 17 
Van Twijzelerheide : Harmen Cornelis Dijkstra, Ds. Dijkstrawei 9, Broeksterwâld 
 
Opnieuw ingekomen : 
Van Emmen : Roeland de Wilde, Mr. De Grootstrjitte 10 
 
Vertrokken naar : 
Kootstertille : M. Talma en L. van Abshoven, Bakkersweg 48 
De Westereen : E.J. Broersma, Heerke Ateswei 40 
Deinum : J.A. Visser, Koweblomke 19 
De Westereen : T. Zuidema Camstrastrjitte 22 (Brugchelencamp ; voorkeurlid), 
Dokkum : T. de Vries, D.F. de Jongstrjitte 23 
Rinsumageest : B. Visser, Singel 11 
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Verhuisd binnen de gemeente : 
Wiesje van der Woude, Lennard Vonk, Vanessa Vonk, van Nijewei 32 naar 
Ringhersmastrjitte 30 
Pieter en Janke van der Meulen-de Jong, van Haadwei 133 naar Joh. 
Tabesstrjitte 13, Broeksterwâld 
Ingrid Haarsma, van Ds. Germswei 99 naar Joh. Tabesstrjitte 40, 
Broeksterwâld 
Sjoukje Zuidema, van Nije Hale 32 naar H. Ateswei 26 
 
Overgeschreven naar PKN Hurdegaryp : 
(opzegging voorkeurlidmaatschap) 
Romkje Dijkstra, Bodaanstraat 22, Hurdegaryp 
 
Als voorkeurlid ingeschreven : 
Ferdinand de Leeuw, Zuidvliet 358, Leeuwarden 
 
Gedoopt :  
Op 23-7-2017 is de Heilige doop bediend aan : Jimte Foeke Bruinsma, zoon 
van Klaas Bruinsma  
en Trienke Boersma, Hearewei 19 
 
Getrouwd : 
Op 23-6-2017 : Rienk Boskma en Wytske van der Horn, D.F. de Jongstrjitte 10 
Op 14-7-2017 : Janet Evelien Visser en Freddie de Leeuw, Zuidvliet 358, 
Leeuwarden 
Op 31-8-2017 : Wijtze Remco van der Laan en Janke Westra, Mr. P.A. 
Bergsmastrjitte 19 
 

WIJ GEDENKEN  

Geertje Veldema – Turkstra  
* 22 maart 1929  † 22 juni 2017 
Op donderdag 22 juni 2017 overleed Geertje Veldema – Turkstra (Nij Tjaerda 
65) in de leeftijd van 88 jaar. Na 55 gelukkige huwelijks jaren heeft echtgenoot 
Jan haar moeten loslaten. Op 26 juli 2017 was het de bedoeling dit heugelijk 
feit te vieren in het Bowlingcentrum bij Dokkum samen met familie, vrienden en 
bekenden, maar ze hebben het niet meer mogen beleven. Jan en Geertje 
hadden geen kinderen, dat gaf stil verdriet in beider leven. Toch hebben ze 
kunnen genieten van wat het leven hen bracht. ‘Mooie herinneringen’, zo staat 
het op de rouwkaart, en die waren er vele. De jaarlijkse vakanties naar het 
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buitenland, de vele fietstochten in de bossen van Drenthe, ‘spultsje dwaan’, 
puzzelen, lezen, het gaf hen beiden veel genoegen. 
Tijdens de crematieplechtigheid op donderdag 29 juni in de Wâldhôf te 
Opeinde hebben we overdacht de woorden uit Prediker 3: Er is een tijd om 
geboren te worden en een tijd om te sterven. Elk mens dat geboren wordt, 
moet ook weer sterven. Niemand uitgezonderd. Generaties komen, generaties 
gaan. Alles heeft een begin maar ook een eind. Als alles een bepaalde tijd 
heeft, dan is het op z’n tijd ook weer afgelopen. Er is niks wat altijd duurt. En 
dan komt Prediker in vers 14 tot de kern: Ik heb ingezien, dat al wat God doet, 
voor eeuwig is. God doet eeuwigheidswerk. Hij is met de eeuwigheid de tijd 
binnengekomen in Zijn Zoon Jezus Christus, Hij die voor ons geleden heeft en 
gestorven en die leeft tot in eeuwigheid. Concentratie op het tijdelijke brengt 
onrust en leegte met zich mee. Concentratie op het eeuwige houdt in dat je niet 
blijft steken in het tijdelijke. Het brengt rust en vrede met zich mee, omdat je 
weet van de dingen die niet voorbijgaan. ‘Ik heb ingezien…’, zegt Prediker. Er 
was een tijd dat hij het niet inzag. Maar hij is tot dit inzicht gebracht. Heeft 
Geertje Veldema – Turkstra dit mogen inzien? Persoonlijk heb ik dit niet met 
haar kunnen delen en weet dan ook niet van haar leven met de Heere. 
Haar man Jan is niet kerkelijk meelevend. Hem wensen wij veel sterkte bij het 
grote gemis van zijn geliefde Geertje. 
JYvdW 
 
Frou R. de Jong-Rintjema ta neitins 
Nei in skoft fan ôfnimmende sûnens is op woansdei 5 july is ferstoarn ús 
meilibjend gemeentelid Rika de Jong – Rintjema fan de Doniawei 6, yn de 
âldens fan 93 jier. Hja wie de lêste út de húshâlding fan Jan Tjeerds Rintjema 
en Grietje Hessels Loonstra fan ‘e Geast. Frou De Jong is berne op 18 
febrewaris 1924. It wiene goede bernejierren en Rika boarte as famke mei in 
protte wille mei har suskes yn it paradyske dat de Fonder efterhûs wie. It 
bibelske boadskip en it dêr út libjen hat ek Rika klear en dúdlik meikrige fan har 
âldelju.  Nei de oarloch krige hja ferkearing mei in Peazumer jongfeint, Age 
Tsjerks de Jong, en yn 1949 binne hja troud en hawwwe hja har ta wenjen set 
yn Peazens. Dat wie wol efkes wennen want sa deun by de seedyk kin it bot 
waaie. It moast tsjerklik ek wat wenne want Rika wie fan thús út grifformeard en 
mei har Age is hja herfoarmd wurden. Tegearre wurken hja oan it leanbedriuw 
en dat ferge in protte tiid en ynspanning. Hja krigen twa bern en no binne der al 
seis pake-beppesizzers en njoggen efterbernsbern.  
Yn 1983 namen Age en Rika it beslút om it wat rêstiger oan te dwaan en sa 
kamen hja telâne oan de Doniawei yn Damwâld. Lyk as yn Peazens waard in 
blommetún oanlein en dat wie frou De Jong har lust en leven. Boppedat wie hja 
och sa begien mei oare minsken; mei de eigen bern en bernsbern fansels mar 
ek mei in bulte oare minsken. De doar stie altyd iepen en elk wie wolkom. Wat 
har slim pleage wienen de sykte fan Méniere, de reuma, en de dôvens. As jo 
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âlder wurde komme der al mar mear beheinings mar likegoed bleau hja gastfrij 
en belangstellend. Frou De Jong wie in yntelliginte frou mei in izeren ûnthâld. It 
alderwichtichste yn har libben wie it leauwen yn de God fan himel en ierde. Hja 
besocht al mar te waachsen yn it leauwen troch te bibellêzen en te bidden. Har 
holle siet fol mei psalmen en gesangen. Sa koe hja ek belide dat de genede fan 
God genôch foar har wie. Dan mocht it oare fuortfalle, al hoe bot hja ek fan it 
libben en de minsken om har hinne hâlde. Hja fertroude der op om by de Heare 
te kommen.  
Op moandei 10 july hawwe wy har stoflik omskot yn Peazens te hôf brocht, nei 
in tanktsjinst foar har libben dêr ‘t de genedejeften dy ‘t wy fan God ús Heare 
krije sintraal yn stienen. Dêr hawwe wy ek bidden om treast foar har man Age, 
foar de bern en alle oaren dy ‘t har sa nei stienen.  

WIJKNIEUWS 

Dankbetuiging 
Leave minsken, 
Hjirtroch wolle wy elkenien tank sizze foar dat 
jimme , yn’e foarm fan in kaartsje as op in oare wize 
oan en om ús tocht hawwe mei ús 45 jierrich houlik. 
Nochris tige tank en de freonlike groetenis fan, 
Jan en Maaike Kooistra 
 
Welkom Ilmar en Marije Sietske! 
‘Ús lyts jonkje is berne. Wolkom op é wrâld, sa bliid mei dy!’ Op 26 juli 2017 
werden Ivo en Marthe van Hijum-Postma, Haadwei 146b, 9104 BK Damwâld, 
verblijd met de geboorte van een zoon: Ilmar. Ilmar is het broertje van Sverre-
Anne en Tyme. Wij feliciteren jullie van harte met dit kostbare geschenk en 
wensen jullie als gezin Gods zegen toe. Mag Ilmar een gezegende en 
gelukkige toekomst tegemoet gaan. 
‘Hoger dan de blauwe luchten en de sterretje van goud, woont de Vader in de 
hemel die van alle kinderen houdt.' Deze bekende tekst staat op de 
geboortekaart van Johannes en Anita van der Kooi, Haadwei 76, 9104 BH 
Damwâld. Op 11 augustus is hun dochter Marije Sietske geboren. We willen de 
ouders van harte feliciteren met hun eerste kind. Haar toekomst ligt nog open. 
Haar leven heeft ze nog voor zich. Mag Marije op haar weg vele zegeningen 
van God ervaren. 
 
Huwelijk 
Op vrijdag 25 augustus traden onze kerkelijk werker Jan Ynze van der Wal en 
Reinie van Akker (ook kerkelijk werkster) in het huwelijk. In een prachtige 
dienst in de Michaelkerk in Anjum gaf ds. Jelle Nutma het bruidspaar Gods 



 
23 

zegen mee in hun leven samen, als man en vrouw. Op de trouwkaart stond 
deze tekst vermeld:  
De frede fan é greiden wês oer ús 
De frede fan mar en lân 
De frede fan é loften wês oer ús 
De frede fan waad en strân 
Djippe frede mei komme oer ús 
Mei Gods frede no groeie yn ús 
 
Jan Ynze en Reinie: Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk vele fijne, 
gelukkige jaren samen toegewenst. Wij wensen jullie beiden veel geluk onder 
de zegen die God zelf over jullie liefde wil geven. 
Het adres van Jan Ynze en Reinie is: Weardwei 4, 9135 DG Moarre. 
 
Op vrijdag 31 augustus mochten Wijtze Remco van der Laan en Janke 
Westra elkaar het ja-woord geven. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk 
vond plaats in de Sint-Nicolaaskerk in Oostrum. Ds. Jouke Droogsma ging in 
deze mooie, feestelijk dienst in op de woorden uit Jeremia 29, vers 11:  
‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, 
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven’. 
Wat is dat toch een geweldig moment, dat je elkaar het Ja-woord wil geven in 
het midden van de gemeente voor het Aangezicht van God; dat dat kan en 
mag, maar ook dat je dat van harte wenst en zoekt, omdat je in geloof en 
vertrouwen niet alleen met elkaar, maar juist ook samen met God op weg wilt 
gaan in je huwelijk. We wensen jullie van harte toe dat jullie elkaar zo tot zegen 
mogen zijn. 
Het adres van Wijtze Remco en Janke en hun kinderen Menna Louise en Nena 
Lionne is: Mr. P.A. Bergsmastrjitte 19, 9104 HA Damwâld. 
 
Huwelijksjubilea 
Het echtpaar Visser-Postma, Koweblomke 19, 9104 BR Damwâld, mag op 27 
september hun 45 jarige huwelijksjubileum vieren.  
29 september mag voor het echtpaar Claus-Van der Sluis, Koweblomke 56, 
9104 BP Damwâld, een bijzondere dag zijn. Zij hopen dan 50 jaar getrouwd te 
zijn.  
Het echtpaar Dreijer-Van der Veen, Foarwei 61, 9104 BT Damwâld, hoopt op 
30 september hun 40-jarige huwelijksjubileum te vieren.  
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. 
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Verjaardagen: 
Misschien is het leuk om onderstaande personen een kaartje te sturen met hun 
verjaardag. 
 
Roelof  Rekker         27-09-1969   "Wynbrekker", Nije Hale 51, 9104 DS 
Damwâld 
Rienk Eisma             10-10-2006   Haadweg 30, 9104 BG Damwâld 
 

 
 

BERICHTEN GEREFORMEERDE KERK 

 
KERKVERVOER 

 
17 september en 24 september L. Groen    Theunissenweg 43 
1 oktober en 8 oktober G. de Haan   Camstrastraat 5 
15 oktober en 22 oktober D. Holwerda      Voorweg 30 
29 oktober en 5 november C. V/D Hoop    Borkenlaan 17 
 
 

BERNETSJERKE 

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

 

 

Bernetsjerke-vacatures! 
 

De Bernetsjerke hoopt DV 24 september weer van start te gaan. Ons 
jaarrooster is weer ingevuld, nu de invulling van de leiding nog. 
 
Al eerder hebben wij oproepen geplaatst waarop wij geen reacties ontvingen. 
Maar aangezien –zoals men zegt- de aanhouder wint en wij steeds dringender 
op zoek zijn naar leid(st)ers doen wij nog een poging! 
 
Dus: voel je er iets voor om eens in de maand Bernetsjerke te geven? 
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Je werkt samen met nog iemand, de groep is bespreekbaar (al gaat onze 
voorkeur uit naar groep 7/8) en het materiaal is voorhanden. 
We zouden het geweldig vinden als je ons team zou komen versterken!! 
De mentrixen Folkje Groenensteijn & Wietske Schaafsma  
folkje_groenensteijn@gmail.com      wa_schaafsma83@gmail.com 
 

 

 

BELIJDENIS DOEN 

Elk jaar proberen we mensen te stimuleren om belijdenis van het geloof te 
doen. Waarom? In de eerste plaats omdat dat bijbels is. Jezus vroeg van zijn 
volgelingen, dat ze zouden uitkomen voor zijn naam. En de apostelen riepen 
mensen op om een keuze te maken voor God. In de tweede plaats omdat het 
goed voor je is. Het is belangrijk om op een moment in je leven te zeggen: hier 
sta ik voor en hier ga ik voor. Dat maakt je geloof vaster. In de derde plaats is 
het belangrijk voor de kerk. Als mensen belijdenis doen, is dat voor de anderen 
inspirerend en bemoedigend. Ze zijn blij dat ze nu echt mogen horen, wat ze 
misschien allang hoopten en vermoedden: hij/zij wil echt bij ons horen. In de 
vierde plaats is het voor de buitenwereld een teken. Dat er nog steeds mensen 
voor God kiezen, dat kunnen ze soms niet erg geloven. Maar dat er weer 
mensen opstaan om ja te zeggen tegen de Heer laat zien, dat het geloof nog 
steeds leeft. In de vijfde plaats is het bijzonder voor God. Net zoals bij het 
trouwen de bruid en de bruidegom elkaar gelukkig maken, maken we God 
gelukkig met ons jawoord: Hij heeft ons al lang ten huwelijk gevraagd, maar nu 
mag Hij het officieel horen (ook al kende Hij ons hart, het voegt toch iets toe!).  
 Ik zou nog wel meer goede redenen kunnen bedenken, maar laat dit 
genoeg zijn, om voor dit jaar weer een belijdeniskring aan te bieden. Tot mijn 
vreugde heb ik zelfs al een aantal mensen gesproken, die dit jaar mee willen 
doen. Ik heb daarom een datum gereserveerd om bij elkaar te komen, want je 
moet ergens beginnen. Die datum is dinsdag 3 oktober om half acht in De 
Ontmoeting. Nu is het natuurlijk mogelijk, dat je juist dan niet kunt: niet erg, 
maar meld je dan wel even bij me. Want op deze eerste avond spreken we af 
wat het beste tijdstip is (dat kan dus ook een andere avond worden) en ook 
waar we het in elk geval over moeten hebben. Want een belijdeniskring is een 
mooie gelegenheid om stappen te zetten in je geloof, en verder te komen in wat 
je er lastig aan vindt. Ik wil daar in elk geval graag in helpen. Je kunt me 
bereiken door me aan te spreken, door me te bellen (424842) of me te mailen 
(mijn meest gebruikte adres: s.boukes@gereformeerdekerkdamwoude.nl).  
S. Boukes 

mailto:folkje_groenensteijn@gmail.com
mailto:wa_schaafsma83@gmail.com
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COLLEGE VAN DIAKENEN 

Even voorstellen, (diaken wijk 1 en waarnemend diaken wijk 3). 
Hallo, 
Sinds 14 mei ben ik diaken van deze beide wijken. 
Ik ben Bert Jongsma, 59 jaar, getrouwd met Jeannette, en we hebben 2 
thuiswonende zonen van 21 jaar. We wonen op de D. Fontein de Jongstraat 
14, met zeer veel plezier. 
Ik heb altijd gewerkt bij de Koninklijke Luchtmacht, op de vliegbasis 
Leeuwarden, en sinds 2 jaar ben ik met functioneel leeftijd ontslag. 
Ik mag graag klussen, wandelen en fietsen. Tevens ben ik vrijwillig-
vrachtwagenchauffeur bij het “Lichtpunt”, en ook onderhoud ik nog enkele 
gazons. Nu ben ik ook nog diaken en tevens secretaris van de diaconie. U 
begrijpt, ik hoef mij niet te vervelen. 
Ik hoop dat we samen een goede tijd hebben de komende 4 jaar. 

 

Even voorstellen: 
Mijn naam is Karin Krol en ben getrouwd met Jan. Wij hebben 3 dochters en 
een kleinkind. In 1994 zijn wij vanuit Dokkum komen wonen aan de ds 
Germswei 13 hier in Damwâld. 
Voordat ik deze nieuwe functie aannam ben ik 6 jaar als wijkassistente 
verbonden geweest met wijk 11. 
Vanaf heden zal ik in eerste instantie voor 2 jaar als diaken met het wijkteam in 
wijk 5 verbonden zijn. 

OVER GESPREKSGROEPEN 

Niet alleen rond het doen van belijdenis, maar ook daarna is het heel goed in je 
geloof te blijven investeren. Dat kan natuurlijk door heel trouw naar de kerk te 
gaan. Je kunt ook zelf in de Bijbel lezen of christelijke boeken doorwerken. 
Maar het is veel levendiger er met anderen over te praten. Daar worden dit jaar 
verscheidene groepen voor georganiseerd. Over een aantal daarvan zal nog 
wel iets komen in de volgende Paadwizer.  
 Maar twee wil ik hier al noemen, omdat die al vrij snel beginnen of zelfs 
al begonnen zijn. Dat laatste is het geval met het Bijbeluur in Nij Tjaerda. Dat 
doen we daar al jaren op de tweede dinsdagmorgen van de maand om half 
tien, en dat staat ook open voor mensen van buiten Nij Tjaerda – die horen al 
jaren bij de vaste bezoekers. We zijn tot ongeveer elf uur bezig met een 
Bijbelgedeelte. We maken dit jaar de eerste brief aan de Corinthiërs af (we zijn 
aanbeland bij het een na laatste hoofdstuk: I Cor.15). Maar we drinken 
onderwijl ook gezellig koffie met elkaar. Als het u wat lijkt: van harte welkom.  
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 Een andere groep die al een behoorlijke geschiedenis heeft is de groep 
“Geloven boven de dertig”. Het leuke is, dat we daar regelmatig nieuwe 
gezichten zien. Vorig jaar hadden we een heel mooie opkomst. We zijn ook in 
deze groep veel met de Bijbel bezig, maar tegelijk ook met ons eigen leven in 
de wereld van vandaag. De onderwerpen bepalen we samen, en ik probeer 
een sfeer te maken waarin zowel het met elkaar praten als het verder komen in 
het Woord van God tot zijn recht komt. En verder is het vaak ook best gezellig. 
Ik heb een eerste datum gepland voor woensdag 18 oktober om 20 uur in De 
Ontmoeting. Ieder – van wat voor leeftijd ook – begroeten we graag.  
S. Boukes 

 
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 juni  Jelte, zoon van Dirk en Maaike Veenstra-Dijkstra, Camstrastrjitte 3,        
 sectie 02. 
17 juni Djurre, zoon van Anne (Oane) en Neeltje Sijtske ( Nienke) Gros-
 Wagenaar, Lytse Loane 9, sectie 10. 
17 juni Gerard, zoon van Hendrik-Jan van der Valk en Anita Sijtsma,  
 Dr. Olijslagerstrjitte 9, sectie 01. 
2 juli Jinthe dochter van Sietze en Alie Kommerie-Falkena,  
 Mr. P.T van der Herbergloane 11, sectie 11. 
 
Gedoopt: 
27 augustus Djurre, zoon van Anne (Oane) en Neeltje Sijtske ( Nienke) Gros-
  Wagenaar, Lytse Loane 9, Sectie 10. 
 
Verhuisd:   
Gezin Tj. Van der Meer, van Nijewei 36, sectie 11, naar Wopkemawei 30, 
sectie 12. 



 
28 

Gezin  H. van der Sluis, van Wyger Martensstrjitte 7, sectie 06, naar 
Dammeloane 20, sectie 03. 
Gezin Joh. Wijnsma, van D .Fontijn de Jongstrjitte 5, sectie 11, naar Master 
Klokwei 49, sectie 10. 
voorkeurleden Gezin Tj. Kooistra, Mevr.Schiffstrjitte 8, sectie 01, naar Foarwei 
20, Wâlterswâld, sectie 14. 
H. Soepboer van Mr. P.T  van der Herbergloane 35, sectie 11, naar   
Ald Mear 17, sectie 02. 
Voorkeurlid J .Bijlsma-Wiersma, van Nij Tjaerda 4, sectie 04, naar 
“Haersmahiem “ Eringalaan 8, Buitenpost, kamer 18, sectie 04. 
Voorkeurlid S. Hoekstra, van De Halewei 2, naar “Talma Hûs “, Juliustrjitte 44, 
Feanwâlden, afd. “de Boarch “ , sectie 12. 
Voorkeurlid Oane Fokke Kooistra, van Conradi Veenlandstrjitte 108, sectie 09, 
naar Van Aylvawei 3,Rinsumageast, sectie 15.. 
Voorkeurlid J.M. Zijlstra, van Weegbree 28, Dokkum, sectie 13 naar D. Huijser 
van Reenenstraat 27, Dokkum, sectie 13. 
Voorkeurlid G. Canrinus-Tilstra, van Nij Tjaerda 77, sectie 04, naar “Talma Hûs “ 
Juliusstrjitte 44, Feanwâlden, afd.”de Pleats “ , sectie 04. 
Voorkeurlid Esther Yda van der Velde, van Master Klokwei 67, sectie 10, naar 
Oostersingel 4,  Dokkum, sectie 13.    
Voorkeurlid Akke Postma van Achterwei 36, sectie 08, naar  “De Skûle “ 
Stationswei 12,  Metslawier, sectie 08. 
Voorkeurlid Imkje Huizenga van Hooijengastrjitte 67 naar De Hagedoarn 16, 
Burgum, sectie 16. 
   
Ingekomen van: 
Metslawier Anneke Heeringa b.l., met hun kinderen  Melanie Sijtsma d.l. en 
Leroy Sijtsma d.l.Haadwei 36, sectie 01. 
Dokkum Marianne Nynke Hiddema d.l., Conradi Veenlandstrjitte 35, sectie 09. 
Twijzelerheide Keimpe Reitsma d.l., Hoeksterloane 21, sectie 03 
Rinsumageast Aafke Marijke Wiegersma d.l., Hoeksterloane 21, sectie 03. 
 
Overgegaan naar: 
“Benedictus kerk” Jacob Piet Leistra, Doniawei 16, sectie 03. 
   
Vertrokken naar 
Groningen Rianna Arjaans, Mevr. Schiffstrjitte 10, sectie 01. 
Lioessens H. Wissmann  met haar kinderen I.I.en J.P. Schingenga. Joh 
Douweswei 18, sectie 06. 
Groningen Jana Dijkstra, T.E. Teunissenwei 26, sectie 06. 
Hoogezand Romke Sietse Rosier, Haadwei 29, sectie 10. 
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Overleden: 
10 juni Dirk Bakker, Doniawei 47, sectie 03, in de leeftijd van 58 jaar 
12 juni Germ van der  Meulen, Lytse Loane 132, sectie 10,  
in de leeftijd van 83 jaar. 
26 augustus Grietje Wijnsma-Winkel, Mr.P.A.Bergsmastrjitte 16, sectie 03, 
in de leeftijd van 81 jaar. 
28 augustus Janke Wijngaarden-Tabak, Haadwei 45, sectie 01,  
in de leeftijd van 81 jaar.  
 
 

IN MEMORIAM 

Dirk Bakker 
Na een lange tijd van ziekte is 10 juni jl. Durk Bakker overleden, nog maar 58 
jaar oud. Een lieve man, heit en pake is niet meer. Durk, gekomen als man van 
de klei in de Wâlden en wat voelde hij zich er thuis. Een mensenmens. Vakman 
in hart en nieren, vriendelijk en oprecht voor iedereen. Een man met een 
duidelijke visie en mening en met een hart vol liefde voor zijn Greta. Een heit 
met handen en een hart van goud voor zijn kinderen Anna en Gerard en Tjeerd 
Douwe. Een geweldige pake voor Noa en Luca. 
Durk moest gaan sterven en dat wist hij. Hij moest zijn geliefden gaan loslaten. 
En met elkaar hebben we op donderdag 15 juni zijn leven herdacht en troost 
gezocht bij elkaar en bij God. Bij de God die zegt; noem mij maar Heere, Ik ben 
erbij. De troost kwam vanuit Psalm 139. Die hebben we samen gelezen en 
gezongen. Ik ben bij je in je verdriet. Ik troost ieder die tot Mij vlucht. Ook de 
kinderen en kleinkinderen hebben hun ontroerende woorden van verdriet en 
dankbaarheid gedeeld. En na de dienst hebben we met elkaar Durk naar het 
graf begeleid in de wetenschap dat zijn lichaam daar mag rusten tot de dag dat 
Jezus weerkomt. 
Mag de troost van de God die erbij is er zijn voor Greta, voor Anna en Gerard 
met hun Noa en Luca en voor Tjeerd Douwe. 
 
In verband met de vakantie van ds. S. Boukes mocht ik in deze dienst 
voorgaan. 
Leo Blees 
 
Germ van der Meulen 
Op 12 juni is toch nog onverwacht overleden Germ van der Meulen, Lytse 
Loane 132, op de leeftijd van 83 jaar.  
Hij is geboren en getogen in Murmerwoude in het gezin van Germ en Anne. Hij 
was het derde kind van in totaal tien kinderen. Op dertien jarige leeftijd werd hij 
knecht bij de bakker. Na een poosje werd het ouderlijk huis verbouwd en moest 
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Germ meehelpen met de verbouwing. Later werkte hij in de mijnen van de 
provincie Limburg en moest hij in militaire dienst. Na zijn diensttijd werd hij 
boerenknecht en kwam hij bij de familie Annema aan de Dammeloane terecht. 
Naast deze boer woonde de boerendochter Hillie van der Veen. Ze trouwden in 
augustus 1957, bijna 60 jaar geleden.  Ze kwamen te wonen aan de 
Willemstraat, waar ze de trotse ouders werden van vijf kinderen: Germ, 
Johannes, Tine, Annie en Jannie.  
Germ werkte in de bouw en later gingen ze met de bouwploeg naar Limburg te 
werken. 
Daar ontstond een hechte band met de beheerder van een sporthal. Tot op de 
dag van vandaag hebben ze goede contacten. Germ zat in vele besturen, was 
vaak van huis, maar met het avondeten was hij altijd thuis. In 1979 werd hij 
koster van de gereformeerde kerk en kwam het gezin te wonen in de grote 
pastorie. Dit werk was iets wat hij met veel toewijding samen met Hillie deed. 
Toen hij 57 jaar was, moest hij stoppen met werken vanwege rugklachten. 
Sinds die tijd verhuisden ze naar de Lytse Loane, waar ze met plezier wonen. 
Hij kreeg nu eindelijk de kans om zijn grote hobby uit te oefenen, namelijk 
tuinieren. Groente verbouwen en dit delen met anderen stemde hem zeer 
gelukkig. Nu was er tijd om met mensen te praten en hen thuis hartelijk te 
ontvangen met koffie en koek, want gastvrijheid staat hoog in het vaandel. 
Samen hebben ze nog het ambt van ouderling op zich genomen, waardoor ze 
vele bezoeken hebben afgelegd. Een verdrietig moment vormde het overlijden 
van hun oudste zoon Germ. Door er over te praten en betrokkenheid te tonen 
gaat het leven verder. Hoe dan ook, ze voelen zich gedragen door de liefde van 
Jezus Christus. We wensen zijn vrouw Hillie, de kinderen, de kleinkinderen en 
de achterkleinkinderen dat ze getroost worden door de zegen van de Heer.  
Ytje Hinke Attema 
 
Grietje Wijnsma-Winkel 
Op zaterdag 26 augustus is in het MCL te Leeuwarden zr. Grietje Wijnsma-
Winkel gestorven op de leeftijd van 81 jaar. Ze was er opgenomen omdat ze de 
laatste tijd verzwakt was. In het ziekenhuis bleek haar situatie zorgelijk: haar 
levenseinde was dichtbij. Ze realiseerde het zich, en gaf zich over, en op 26 
augustus ontsliep ze. Ze was geboren in Ferwerd op 1 april 1936. Ze kreeg 
kennis aan Oene Wijnsma, afkomstig uit de Wâlden, met wie ze trouwde en in 
Damwâld ging wonen. Ze kregen vier kinderen: Reino, Arjen, Trijntje en Bauke. 
Ze zorgde voor het gezin. Jaren hebben ze gewoond op Mr. P.A. 
Bergsmastrjitte 8.  
Ze was een vrouw, die niet graag op de voorgrond trad. Ze was tevreden met 
de gewone dingen, het vaste ritme in haar leven. Ze genoot van het kleine: 
bloemen en planten, en niet te vergeten de vogels – de grote hobby van haar 
man. Haar gevoelens gaf ze niet makkelijk prijs. Maar wel liet ze merken 
hoeveel haar kinderen voor haar betekenden. Het met elkaar verbonden zijn 
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was voor haar heel belangrijk. Ze liet het voelen door zorgzaam te zijn, iets te 
bakken als kinderen terugkwamen van vakantie. Ook over haar geloof sprak ze 
niet veel. Maar ze genoot van geestelijke liederen, en het horen bij de kerk was 
voor haar vanzelfsprekend. In 2014 stierf haar man. Ze bleef achter met Bauke, 
die nog altijd thuis woonde. Ze zorgden voor elkaar en hielpen elkaar, totdat 
haar gezondheid langzaam achteruit ging. Op zaterdag 2 september hebben 
we afscheid genomen van haar leven. De overdenking ging over de trouwtekst: 
“en een drievoudig snoer wordt niet licht verbroken”. Die tekst vertelt hoe 
belangrijk verbondenheid is in het leven van ons mensen. God wil ons daarin 
steunen. En als we onze aardse banden zien breken, blijft de band met Hem 
bestaan – het derde snoer, met onze levens verweven. Daarna was de 
begrafenis op de Algemene Begraafplaats. Moge God haar kinderen en 
kleinkinderen sterken en helpen op de weg de toekomst in.    
 
zr. Janke Wijngaarden-Tabak 
Op maandag 28 augustus kwam een einde aan het leven van zr. Janke 
Wijngaarden-Tabak. Ze was 81 jaar en werd de laatste jaren verzorgd in Talma 
Hûs te Feanwâlden. Ze is geboren in Harkema, maar toen ze nog heel klein 
was verhuisde het gezin naar Wânswert. Daar overleed haar moeder – ze was 
bijna drie jaar. Hoe klein ze ook was, heeft het toch een stempel op haar gezet. 
Ze is altijd wat onzeker gebleven, en dacht gering over zichzelf. Al jong ging ze 
aan het werk, en ze heeft nog een tijdje in de verpleging in Assen gewerkt. Ze 
kreeg verkering met Arjan Wijngaarden, en ze trouwden, en werkten samen in 
de kapperszaak, eerst in Rinsumageast, later in Damwâld aan de Haadwei 45. 
Ze kregen drie kinderen: Siep, Sipke en Saapke. De beide dochters bleven in 
de omgeving wonen, maar Sipke emigreerde naar Canada. Ze was een zeer 
zorgzame mem, heel meelevend met haar kinderen en kleinkinderen. En 
gelukkig was het ook mogelijk om goed contact te krijgen met het nageslacht in 
Canada. Zij en haar man zijn er verschillende keren heen geweest, en het was 
een bijzonder teken van de band ondanks taalbarrières, dat heel het gezin uit 
Canada bij de begrafenis was. Maar ook met anderen leefde ze mee, heel 
trouw.  
De laatste jaren waren voor haar erg moeilijk. Ze kreeg de ziekte van 
Alzheimer, en dat tastte haar geringe zelfvertrouwen nog verder aan. Ze moest 
uiteindelijk naar het verpleeghuis, en dat was heel moeilijk voor haar. Haar man 
bleef haar trouw opzoeken. Maar de kracht van haar leven was haar geloof. Ze 
vertrouwde door alles heen op God. En zo hebben we haar ook kunnen 
loslaten toen het einde kwam, waar ze naar verlangde. Op zaterdag 2 
september was de begrafenis na een dankdienst voor haar leven in onze kerk. 
We wensen haar man en kinderen Gods troostende nabijheid toe.  
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KOFFIESOOS 

De koffiesoos is weer begonnen. We zijn elke dinsdagmorgen vanaf half 10 in 
de ontmoetingsruimte van de kerk. Iedereen is van harte welkom. 
Gastvrouw is: 
19-09-17 mevr. T. Zwaagstra, Foarwei 60 
26-09-17 mevr. J. Riemersma, Koweblomke 10 
03-10-17 mevr. J. Bokma, Camstrastrjitte 35 
10-10-17 mevr. M. Dantuma, U. Reitzeswei 11 Graag bij verhindering onderling 
ruilen; anders bellen naar 421841 
 
WIJKNIEUWS 

 

Wijk 1  

De scholen zijn weer begonnen. 
Daar word je onderweg 
opmerkzaam op gemaakt. 
Dat houdt in dat de vakanties (voor 
de meesten onder ons) voorbij zijn. 
We hopen dat iedereen weer even 
heeft kunnen ontspannen en met 
nieuwe energie er weer tegenaan 
kan.  
Dat geldt uiteraard ook voor het 
winterwerk wat wij als kerk 
aanbieden, de startzondag is 17 
september a.s. 
In onze wijk is het nodige gebeurd. 
In de eerste plaats het overlijden 
van mevr. Wijngaarden op 28 
augustus, al geruime tijd wonend in 
Talma in Feanwâlden. We wensen 
haar man, Arjen Wijngaarden, 
Haadwei 45 Gods kracht en steun 
toe. Dhr. Wijngaarden heeft al die 
jaren dagelijks ’n vrouw trouw 
bezocht. Op de rouwbrief stond: nu 
rouwen wij, maar treuren niet. 
De dankdienst voor haar leven 
vond plaats op zaterdag 2 
september. 
 

 
 
Ook verdriet bij de fam. Ferwerda, 
Haadwei 31, de moeder van mevr. 
Ferwerda is overleden. Ook hier 
wensen we hun Gods steun van 
harte toe. 
Een aantal mensen uit onze wijk 
zijn kort in het ziekenhuis geweest, 
iedereen een goed herstel 
toegewenst.  
In onze wijk is nieuw binnen 
gekomen op Haadwei 36 mevr. A. 
Heeringa, van harte welkom en we 
hopen dat u zich al wat thuis voelt.  
Vertrokken naar de Foarwei in 
Walterswâld de fam. Tj. Kooistra 
van mevr. Schiffstrjitte 8. Zij blijven 
wel als gastlid aan onze kerk 
verbonden. 
Op 18 september a.s. hopen de 
heer en mevr. Brandsma, 
Prakkenstrjitte 8, 55 jaar getrouwd 
te zijn. 
We wensen hun van harte geluk en 
hopen dat de Heer hen nog veel 
goede jaren erbij mag geven.  
Dat wensen we ook toe aan de 
jarigen, dhr. K. Bergsma, v. 
Aernsmastrjitte 23 op 22 september 
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en mevr. F. Kingma, Thiedemawei 
24 op 7 oktober. 
Blijdschap bij Henk Jan van der 
Valk en Anita Sijtsma, op 17 juni 
werd Gerard geboren. Weliswaar 
veel te vroeg maar gelukkig gaat 
het nu goed. Ook hier onze 
gelukwensen en Gods zegen bij de 
opvoeding van Gerard. 
Een hartelijke groet van het 
wijkteam, Janny, Inge, Bettie en 
Jan  
 
Wyk 2 
Wy ,Gauke en Aly, binne de lêste 
wiken nogal wat úthuzich west en 
dêrtroch kin it komme dat we it ien 
en oar mist  ha fan it wol en wee 
út  Damwâld. 
Op 22 september hoopje Jelke en 
Klaaske van der Meulen-van der 
Kooi, Schwartzenbergstrjitte 19, te 
betinken dat se 45 jier lyn troud 
binne. Al in hiel skoft, fan herte 
lokwinske mei  
dizze blide dei en we winskje jim, 
mei jim bern  en bernsbern , foar de 
takomst alle goeds ta ! 
Dhr. A. van der Kooi, It Stee yn 
Talma Hûs, Juliusstrjitte 44 yn 
Feanwâlden hopet op 26 sept. syn 
jierdei te betinken en Dhr. 
M.Rispens, Mr. de Grootstrjitte 19 
op 3 okt. Allebeide fan herte 
lokwinske  en, ” Wat de toekomst 
brenge moge , mij geleidt des 
Heren hand” 
Reino en Henk Schreiber-Wijnsma 
en har bern moasten ûnferwachte 
ôfskie nimme fan mem en beppe. 
In sitaat fan Marius van der Berg : 
“Als de laatste ouder sterft, 

ben je nog één keer kind om te 
weten dat je voorgoed kind-af 
bent”. Sa fielt it en sa is it, we 
winskje jim sterkens ta om it 
fertriet  en it gemis oan te kinnen. 
Dat de goede oantinkens oan it 
âldershûs jim derby helpe meie ! 
De skoallen binne al wer begûn, de 
measte bern yn in oare klasse, 
guon ha in gruttere stap makke, nei 
it fuortset ûnderwiis, it HBO, as sels 
de universiteit . It sil somtiden  
wennen wêze, mar allegearre 
sukses tawinske ! 
It Tsjerkewurk rint sa’n bytsje op 
mei it skoallejier, dêrom wolle we 
alle “werkers in de wijngaard” ek 
ynspiraasje en sterkens tawinskje. 
In hertlike groet fan it wykteam 
  
Wijk 3 
Sinds het verschijnen van de 
laatste Paadwizer is er veel 
gebeurd in wijk 3,  enkele gezinnen 
werden getroffen door het 
overlijden van een dierbare. De 
fam. Talsma van de Doniawei 36 
werd geconfronteerd met het 
overlijden van een zwager op een 
relatief jonge leeftijd.  Na een 
periode van enkele jaren van 
ernstig ziek zijn en diverse 
behandelingen te hebben 
ondergaan is br. Durk Bakker  van 
de Doniawei  47 overleden. Ook is 
er verdriet bij de familie Banga van 
de Hoeksterloane 28, nu ook hun 
moeder/schoonmoeder en beppe is 
overleden. Op 26 augustus 
overleed mevr. Wijnsma Winkel 
van de Bergsmastrjitte 8, na enkele 
weken ziek te zijn geweest. Dat 
iedere naaste kracht, troost en 
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hoop mag vinden om ondanks 
verdriet en gemis verder te gaan. 
En dan nu de verjaardagen. Op 23 
augustus heeft dhr. H. Olivier in 
Talma Hoeve zijn verjaardag 
gevierd. Op 31 augustus was 
dhr. J. de Jong, van de 
Bergsmastrjitte 4 jarig, en op 2 
september dhr. G. Bax uit de 
Bergsmastrjitte 13.  Nog 
gefeliciteerd. Op 21 september 
hoopt dhr. G. de Beer uit de zelfde 
straat nr. 9 zijn verjaardag te vieren 
en op 29 van deze maand dhr. K. 
van Dijk, ook wonend in dezelfde 
straat en dan op nr.29. Ook alvast 
gefeliciteerd. Met een vriendelijke 
groet, het wijkteam. 
 
Wijk 4 
De vakantie is weer voorbij en we 
hopen weer op een mooi 
winterseizoen. 
Verjaardagen hebben wij ook in 
onze wijk. Mw. L Scheepstra v/d 
Wier Skûle de Klink Metslawier 
hoopt op 21 september haar 
verjaardag te vieren en  
mw. G Schat Smit Nij Tjaerda 114 
hoopt op 30 september haar 
verjaardag te vieren.  
Alvast gefeliciteerd met deze dag 
en een gezegend nieuw levensjaar 
toegewenst. 
Mogen we stil staan bij diegene die 
met moeite en zorg te kampen 
hebben en hier niet met naam en 
toenaam genoemd worden.  
Mogen zij ook de kracht van onze 
Hemelse Heer ontvangen. 
Een groet namens het wijkteam, 
Henk Schreiber  
 

Hallo lieve Mensen 
Zr J Bijlsma-Wiersma woont nu in 
woonzorgcentrum Haersmahiem, 
K.18 Eringalaan  8.9285 TR 
Buitenpost. 
Zr .G.Canrinus-Tilstra is verhuisd 
en woont nu Talma Hus, Afd De 
Pleats, Juliusstraat 44. 9269NV 
Veenwouden 
Nog heel veel woonplezier met 
Gods nabijheid toegewenst . 
Zr Lemstra,  Nij Tjaerda 27, heeft in 
het ziekenhuis gelegen en is 
geopereerd. Heel veel sterkte bij 
het herstel en Gods nabijheid 
toegewenst 
Zr. Hamersma Kuitert is Oer Beppe 
geworden van harte gefeliciteerd. 
Zr Smees viert haar verjaardag op 
1 oktober dit jaar in Canada. 
Van harte gefeliciteerd en een 
gezegend nieuw  levensjaar 
toegewenst. En nog een fijne 
vakantie toegewenst. 
Vriendelijke groeten Andries en 
Trynke de Bruin 
  
Wijk 5 
De zomermaanden liggen alweer 
achter ons en de nazomer heeft 
zijn intrede gedaan. 
We hopen dat u van de 
zomerperiode heeft genoten en dat 
u weer vol goede moed met de 
bezigheden die u te doen heeft, 
aan de slag kunt gaan. 
De afgelopen maanden is er bij 
sommige families in onze wijk 
verdriet gevoeld door het overlijden 
van een geliefd persoon. 
Broeder M v.d. Meulen en broeder 
en zuster Rozema v.d. Meulen 
allebei Blauhússtrjitte, door het 
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verlies van hun broer en zwager. 
Een lege plek in de familiekring 
doet pijn. Maar we hopen voor een 
ieder die verdriet en zorgen kent, 
vertrouwen hebben en troost 
mogen ervaren uit de belofte van 
God aan ons gegeven   “ Ik zal er 
zijn” 
Zuster D Raap Ulke Reitzeswei en 
broeder M v.d. Meulen 
Blauhússtrjitte hebben alle twee in 
de afgelopen weken een heup 
operatie ondergaan, die gelukkig bij 
beiden goed is verlopen en de tijd 
voor herstel vol goede moed door u 
wordt aangegaan. We wensen u 
beiden een voorspoedig herstel. 
Vriendelijke groet van het wijkteam, 
Ilse, Annie, Fokje, Karin en Ine. 
 
Wijk 6. 
De vakantie is weer voorbij, 
hopelijk heeft u  genoten van 
Godsschepping, de rust en alle 
moois om ons heen. 
Nieuws uit de wijk: 
- familie Rosier heeft een nieuw 
stekje, ze zijn verhuisd naar de 
Dammelaan. Wij wensen hun veel 
plezier en een goede tijd op het 
nieuwe adres. 
- mevrouw J. Elgersma is hersteld 
van een zware operatie. 
- de heer L. Groen is opgenomen 
geweest in het ziekenhuis. 
- mevrouw G. Stel heeft een 
beenmergtransplantatie. 
Wij wensen alle bovengenoemde 
personen heel veel kracht en 
beterschap toe en bidden dat onze 
hemelse vader hun wil bijstaan. 
- mevrouw T Boskma - Haaksma 
mag op 17 september haar 

verjaardag vieren en mevrouw L. 
Blom-Holwerda op 21 september. 
Wij wensen beide dames alvast 
een fijne dag toe en Gods zegen 
voor het nieuwe jaar. 
Uw wijkteam.  
 
Wyk 7 
Leave minsken, 
It is ier yn'e moarn as ik dit skriuw 
en stean op'e sprong om mei 
fakânsje te gean om yn Gods 
prachtiche wrâld om te doarmjen. 
De measte minsken binne wer 
werom fan fier fuort, as yn'e tún, en 
giet it "gewoane" libben wer syn 
gong. 
Biense van der Meer, Foarwei 118 
hat der wer in genede jier bykrigen. 
Op 6 oktober mei er it fiere, tige 
lokwinske. 
Foeke en Pytsje Boersma, Heerke 
Ateswei 11 mochten wer in lytse 
Pake en Beppe sizzer begroetsje. 
Wat in stik bûter yn'e brij. 
En foar ús allegearre, haw 
fertrouwen yn de Hear fan ús 
libben. 
Klaske, Marja, Lolkje, Jeltsje. 
 
 
Wijk 8 
Na een tijd van vakantie en rust, 
gaan we alles weer beginnen en 
oppakken. 
Op naar de herfstperiode waarin 
alles straks weer in prachtige 
kleuren zal veranderen, zoals God 
het heeft bedoeld. 
In de zomerstop op 17 juli j.l.  heeft 
de fam. Koonstra-de Graaf aan het 
Koweblomke 32 hun 55 jarig 
huwelijksjubileum mogen vieren, wij 
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wensen hun vanuit het wijkteam 
veel gezondheid en dat God hun 
nog lang voor elkaar mag bewaren. 
Ondanks de moeilijke periode 
willen we Fam Elzinga-v/d Meulen 
Koweblomke 50 toch feliciteren met 
hun 25 jarig huwelijk,  vanuit het 
team willen we de fam. veel  kracht 
en Gods nabijheid toewensen. 
4 september j.l. waren de fam. De 
Jong-Boersma aan het 
Koweblomke 55 ook 25 jaar 
getrouwd, wij wensen hun ook 
Gods onmisbare zegen. 
Mevr. W. v/d Zee aan de achterweg 
20 mocht op 28 juni jl.. haar 
verjaardag vieren, we wensen haar 
een gezegend nieuw levensjaar. 
Voor iedereen die met ziekte, nood 
of verdriet heeft, bidden we voor u 
allen Gods hulp en zegen.  
Groet van het wijkteam, 
Marleen de Vries. 
 
 
Wijk 9 
Nu de vakantieperiode op zijn 
retour is,en de scholen weer zijn 
begonnen,begint ook het 
kerkenwerk  weer op gang te 
komen. 
Wellicht hebben we allemaal weer 
inspiratie op gedaan , en kunnen 
we met goede moed en veel 
wijsheid aan het nieuwe seizoen 
beginnen. 
Voor wat betreft het wijknieuws 
kunnen we Marianne Nyncke 
Hiddema verwelkomen als lid van 
onze kerk.  
Marianne woonde al een tijdje 
samen me Menno Venema aan de 
Conradi Veenlandstrjitte 35 we 

hopen dat jullie hier een mooie tijd 
tegemoet gaan en wensen jullie 
Gods zegen. 
Ook was er de afgelopen periode 
verdriet bij Fam de Jong van de 
buterblom 38 ze moesten eind juni 
afscheid nemen van Jan zijn vader 
na een periode van afnemende 
gezondheid . We wensen hen 
samen met de kinderen sterkte om 
het verdriet te verwerken 
Ook bij de Fam Sijtsma van de 
Pinksterblom 17 stond de tijd even 
stil , na een erg kort ziekbed is eind 
juli Afke haar moeder  overleden , 
we wensen ook Fam Sijtsma  
samen met verdere familie veel 
sterkte de komende tijd. Beide 
Families geven tevens aan 
dankbaar te zij voor de hoge leeftijd 
die ze mochten bereiken. 
Met vriendelijke groet, 
Harrie Kingma en Boukje Reinholz. 
 
 
Wijk 10 
“Abba, Vader, U alleen. U behoor ik 
toe.” 
In dit vertrouwen hebben we 
afscheid genomen van Gerben vd 
Meulen in een dankdienst voor zijn 
leven op 16 juni. We hopen dat 
mevrouw Van der Meulen en de 
familie in dit vertrouwen troost en 
kracht mogen vinden. Oane en 
Nienke Gros, van de Lytse Loane 
9, zijn op 17 juni opnieuw heit en 
mem geworden van hun zoontje 
Djurre. We zijn God dankbaar dat 
na een moeilijke start nu alles goed 
gaat. Djurre is in de morgendienst 
van 27 augustus gedoopt. Van 
harte gefeliciteerd met deze 
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zegeningen en de famkes natuurlijk 
met hun broertje. In onze wijk 
mogen we verwelkomen Johannes 
en Jannie Wijnsma. Eind juni zijn 
ze op De Klokwei 49 komen 
wonen. We hopen dat jullie je snel 
thuis voelen in je nieuwe huis en 
ook in onze wijk. We hopen met 
elkaar een fijn seizoen te hebben 
en als wijk naar elkaar om te zien in 
lief en leed. 
# Er is tot nu toe nog geen tweede 
bezoek(st)er  gevonden..........wie-
o-wie??? 
Voor Djurre: 
Water tekent een geheim 
Dat je een kind van God mag zijn 
Water levert het bewijs 
HIJ gaat met je mee op reis. 
 
Een hartelijke groet van jullie 
wijkteam, Klaske vd Bijl, Baukje 
Sjoerdstra en Griet Hoekstra 
 
Een hand op je schouder, zoveel 
warme woorden en kaarten. 
Zoveel belangstelling en zoveel 
troost. 
Hartelijk dank voor alle blijken van 
meeleven, na het overlijden van 
mijn lieve man, heit, pake en 
oerpake. 
Hillie v.d Meulen v.d Veen en 
kinderen. 
 
Wijk 11  
Na de vakantieperiode pakken we 
de draad weer op. In de vorige 
Paadwizer zijn we vergeten de 
verjaardag (14-7) van dhr. Menkes 
Visser Nijewei 31 te vermelden. We 
hopen dat u inmiddels een mooie 
verjaardag hebt gehad. Op 22 

september hoopt mevrouw 
Fokkinga-Hempel van de Nijewei 
39 haar verjaardag te vieren. Op 23 
september hoopt dhr. Elzinga van 
der Meistjitte19 zijn verjaardag te 
vieren. Beide alvast van harte 
gefeliciteerd en een mooie dag 
toegewenst. Verder willen we aan 
een ieder denken die hier niet met 
name zijn genoemd, maar wel zorg 
en verdriet hebben of wat ons ook 
maar bezig houdt. Vriendelijke 
groeten van uw wijkteam, Metje v/d 
Meer, Jeanette Jongsma en Ymie 
Venema 
 
Wijk 12 
Na een lange zomerperiode, wat 
voor de een genieten was van de 
vakantie ,is voor een ander een tijd 
geweest van zorg en\of afscheid 
nemen van dierbaren. Allereerst 
een mooi bericht, Johannes en 
Attie Haakma waren op 28-07-2017 
40 jaar getrouwd. Nog van harte 
gefeliciteerd en nog velen jaren 
samen toegewenst. Mevrouw 
Hoekstra Halewei 2 is geopereerd 
aan haar arm waar een moedervlek 
is weggenomen, de operatie lijkt 
goed geslaagd te zijn. Maar naast 
de zorg om haar man, die 
opgenomen is in Talma Hus, is dit 
altijd weer extra zorg. Heel veel 
sterkte en Gods nabijheid 
toegewenst. Mevrouw J van der 
Meulen Halewei 53 moest afscheid 
nemen van haar schoonvader. 
Familie Boltjes Zuidema 
Wopkemawei 11 moesten afscheid 
nemen van zijn vader en haar 
schoonvader. Beide families veel 
sterkte toegewenst bij het 
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verwerken van het verlies. 
Mevrouw Jellema Halewei 60 is 
nog steeds ernstig ziek. Wij willen 
haar en haar man veel sterkte en 
Godsnabijheid toewensen in deze 
moeilijke tijd. Mevrouw Jellema 
hoopt op 17 september haar 
verjaardag te vieren. Ondanks de 
moeilijke periode waarin zij verkeert 
hopen we dat ze een mooie dag 
met haar man en kinderen mag 

hebben. Verder willen we een ieder 
die hier niet genoemd zijn of niet 
genoemd willen worden, Gods 
kracht en nabijheid toewensen met 
hun zorgen en of verdriet. Verder 
willen we ieder een mooi en 
gezegend winterseizoen 
toewensen, dat we een bloeiende 
en groeiende gemeente mogen zijn 
van onze Here Jezus Christus. 
  

 

Verjaardagen 

Het zou leuk zijn om Maria de Beer, Badhuswei 4 (1957) 
een kaartje te sturen met haar verjaardag op 24 september   

 

ALGEMENE BERICHTEN 

 

Thema avond!  “Op weg naar de volmaakte mens?” 
 
De stichting Interkerkelijk Platform Talma Sionsberg nodigt uit voor een thema 
avond. 
 
De bijeenkomst wordt gehouden op DV woensdag 27 september om 19.30 uur 
in de grote zaal van verpleeghuis de Waadwente,  Birdaarderstraatweg 68  te 
Dokkum. 
 
Sprekers: Dr. M. Möllers, chirurg in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten en  
Mevr. Drs. E. Wiegman, directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging – 
Zorg voor het leven. 
 
Dhr. Dr. M. Möllers zal spreken over de snelle medische en biotechnologische 
ontwikkelingen op dit gebied . 
Steeds vaker worden we geconfronteerd met ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg die een bepaald gezondheidsideaal van 'volmaakte mensen' 
nastreven. 
Onderzoek is zinvol om vroegtijdig ziektes op te sporen en behandelingen te 
starten. 
De hielprik vlak na de geboorte van een kind is daarvan een goed voorbeeld. 
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Maar zijn mensen geholpen met genetische testen die onbehandelbare 
aandoeningen aan het licht brengen? 
Is de mens geholpen met het aanpassen van genetisch materiaal? 
3d-printing' van organen als nieuwe techniek kan medisch voor mensen veel 
betekenen, wat zijn goede voorbeelden, zitten er ook lastige consequenties aan 
of ...?  
Drs.E. Wiegman staat in een lezing stil bij nieuwe ontwikkelingen en zal 
suggesties doen voor ethisch afwegingen voor het beantwoorden van deze 
maatschappelijke en persoonlijke vragen. 
Er is gelegenheid om de sprekers vragen te stellen. 
Het belooft een interessante avond te worden. 
Iedereen van harte welkom ! 
 

Christenen voor Israël 
Vanaf 16 mei jl. heb ik, Willy Adema, het stokje overgenomen van mw. 
Dieuwke Raap als Israël-consulente voor het Israël producten centrum. 
(onderdeel van Christenen voor Israël).  De doelstelling van het bedrijf is de 
handel met Israël te bevorderen, om zo de economie van het land te 
stimuleren. God heeft een diepe liefde voor Zijn volk Israël in mijn hart gelegd 
en ik voel mij gezegend dat ik Israël op deze manier, door middel van de 
verkoop van Israël-producten, mag ondersteunen. Belangrijke producten zijn: 
Wijn, huidverzorgings-producten op basis van Dode Zee mineralen en 
inlegzooltjes, maar ook bed textiel, sieraden, handdoeken, thee, kruiden, 
speelgoed, kandelaren, etc...Bel gerust voor een afspraak om eens langs te 
komen. U bent van harte welkom! Mijn adresgegevens: Willy Adema, Haadwei 
16, Damwâld. Telnr. 421485. Mijn emailadres is 
willyadema.israelproducten@gmail.com. 
 

Fryske sjongmiddei yn Stynsgea 
STYNSGEA – Op snein 15 oktober wurdt yn  de Augustinitsjerke fan Stynsgea 
de jierlikse sjongmiddei fan de  YKFE hâlden. De YKFE is in kommisje dy’t him 
ynset foar it gebrûk fan it Frysk yn de earetsjinst. De lieten dy´t der songen 
wurde komme út it nije lieteboek dat yn 2013 troch de lânlike tsjerken yn gebrûk 
naam is.  Yn april 2015 is de fryske oersetting fan dit lieteboek presentearre yn 
de Grutte tsjerke fan Ljouwert. Mei it each op 500 jier Reformaasje is it téma 
fan de sjongmiddei Om Martin Luther hinne.  Meiwurking is der fan de Kantorij 
Surhústerfean ûnder lieding fan Grietje Dam-Riemersma. Ek dogge der blazers 
mei fan muzykferiening De Bazuin út Stynsgea. It oargel wurdt bespyle troch 
Geart van der Heide en de lieding fan de middei is yn hannen fan Bob 
Pruiksma. 
De sjongmiddei op 15 oktober yn Stynsgea begjint om 15.00 oere en de tagong 
is fergees.  
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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 

Postadres:    Secretariaat Kerkenraad PKN de Ontmoeting, 
Doniawei 10 , 9104 GM Damwâld. 
Emailadres: 

secretariaat.kerkenraad@gmail.com 

De Klok s.boukes@gereformeerdekerkdamwoude.nl 

Koster P. Schreiber Camstrastrjitte 11 0617204507 

Beamer beamer.kerkdamwoude@gmail.com  

 


