
 

 

 
  

 

 

Gezamenlijke nieuwsbrief  ter gelegenheid van de interkerkelijke  startdienst 
 

De Ontmoeting, Foarwei 48 Damwâld 

Voorganger:   Mw. Ietje Hinke de Boer 
         Met medewerking van gospelband Soon Return 
 

Bestemming collecte :   1  e: JPK JOP  - 2e:  Kerk/Vredesweek  - uitgang: onderhoud/inventaris 
 

 

Middagdienst in De Ontmoeting, 14.00 uur 

Voorganger:   Ds. M.J. Koppe 
Bestemming collectes:  1  e: JPK JOP  - 2e:  Kerk/Vredesweek  - uitgang: onderhoud/inventaris 

Ouderling van dienst:  zr. M. de Vries 
Organist:   Margrietha Zagema 
 

Kerkdiensten  zondag 24 september 2017: 

9.30 uur Bonifatiuskerk, Foarwei 2 Damwâld   (Herv.)    Dhr. W. Feddema 
De Ontmoeting, Foarwei 48 Damwâld   (Ger.)        Ds. S. Boukes 

          De Vermaning, Doniawei 34 Damwâld  (Men.)         Mw. U. Hoekstra 
      

    14.00 uur De Ontmoeting, (Ger.)       Ds. W.J. de Jong, Rinsumageast 
   

Pastoralia 

Zr. G.G. Stel-van der Veen, T.E. Teunissenwei 36, 9104 ER Damwâld, mocht na een verblijf in het 
ziekenhuis weer terugkeren naar huis. De heer A. Hoekstra, Wyger Martensstrjitte 21, 9104 JL Damwâld, 
verblijft in het MCL. Zijn gezondheidstoestand is iets gestabiliseerd en zodoende kan hij dit weekend 
waarschijnlijk een laatste chemokuur ondergaan. Mw. E. van der Molen, Nij  Tjaerda 108, 9104 KB 
Damwâld, is vanwege haar verslechterende gezondheidstoestand overgebracht naar hospice 
Smelnehoven in Drachten. 

 

Bloemengroet  
De bloemen gaan als een groet namens de gemeente naar zr. I. Werkhoven-Schregardus in Talma Hûs te 
Feanwâlden, fam. D. Zagema, Roggeblom 12, 9104 HX Damwâld en fam. J. Bronkema, Heerke Ateswei  5, 
9104 CG Damwâld. 

Huwelijk 

Volgende week hopen Gaele Kooistra en Linda van der Wal, (p.a. Tj. Nautastrjitte 5, 9108 NJ Broekster-
wâld) in het huwelijk te treden. Op donderdag 28 september zal het burgerlijk huwelijk worden 
voltrokken, waarna de kerkelijke inzegening op zaterdag 30 september om 14.00 uur zal plaatsvinden in 
de Bonifatiuskerk in Damwâld. Deze dienst zal geleid worden door ds. G. Timmer uit Twijzelerheide. We 
wensen jullie van harte toe dat jullie elkaar tot zegen mogen zijn. Een mooie en gezegende trouwdag 
toegewenst met allen die jullie lief zijn. 

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

zr. I. Werkhoven-Schregardus, “Talma Hûs”, afd. De Pleats, Juliusstraat 44, 9269 NV Feanwâlden  
en br. J. Zagema, “Talma Hûs”, afd. De Wente, Juliusstraat 44, 9269 NV Feanwâlden. 
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 Mededelingen                                                                                   

o Youth@home gaat weer van start. Je bent van harte welkom op dins- of woensdag om 19.30 u in ‘t Honk; 
o Paadwizer - Bij de wijkberichten van wijk 1 van de Gereformeerde Kerk in de Paadwizer wordt 

abusievelijk vermeld dat fam. Brandsma op 18 september 55 jaar getrouwd is; dat moet zijn: fam. 
Brouwer-Zwart, A. Prakkenstrjitte 8; 

o Sjongersnocht - Bij de uitgang wordt na de morgendienst een flyer uitgedeeld over dit mannenkoor; 
o Kerkenraadsvergadering Hervormd Akkerwoude – maandag 18 september, 19.30 uur, ‘t Skûlplak; 
o Koffiesoos in “De Ontmoeting” - dinsdag 15 september, 09.30 uur,  gastvrouw is mw. M. de Vries;  
o Moderamen grote kerkenraad Gereformeerd Damwâld - woensdag 20 september, 19.30 uur. 
o Live steady voor de jongeren 13-15 jaar - Zoals je kon lezen in de uitnodiging begint deze week het 

winterseizoen weer. We starten dit jaar met Live Steady. En wel op de volgende avonden: 
dinsdagavond om 19.30 in ’t Skûlplak, of woensdagavond om 19.30 op de Master de Grootstrjitte 10 in 
Damwâld (afhankelijk van welke avond je kunt). Van harte welkom!  

o Vredesweek 2017 - Ook dit jaar organiseren de Doopsgezinde gemeente Damwâld en Hervormd Akker-
woude  een Vredesvesper in de Vredesweek. Het thema is de “Kracht van verbeelding”. De kracht van 
verbeelding is geloven dat het anders kan en dat laten zien en delen met anderen! Het is een 
krachtenbundeling van jong en oud, van vriend en vijand. We zijn elkaar gegeven en zullen het met 
elkaar moeten doen. Overal leven toekomstdromen, op scholen, in kerken, in asielcentra, op straat, in 
bedrijfsleven, op kantoor en in de politiek. De kracht van verbeelding is je ook laten verrassen door een 
ander inzicht op de realiteit die wij delen, maar die zoveel meer biedt dan wij vaak  geloven. Het 
betekent goed luisteren en kijken naar onze eigen beelden en die van anderen. Kloppen die beelden 
wel? Op welke principes, welke waarden zijn de mens- en wereldbeelden gebaseerd? Welke richting 
gaan we op? We willen dat gesprek en de ontmoeting tussen mensen met verschillende visies 
bevorderen. Concreet  stellen we ons voor dat verschillende activiteiten in de vredesweek zich kunnen 
richten op het luisteren naar en het bevragen van elkaars beeld van goed samenleven”. Ontmoetingen, 
waarbij luisteren naar elkaars visioenen centraal staat of een gezamenlijk doel voor ogen komt: 
samenleven in de buurt, hoe ziet dat eruit? Hoe zien we de toekomst van onze kinderen? De Vesper 
wordt op  vrijdag 22 september om 19.30 uur gehouden en is in de Benedictuskerk, Doniawei 76, Damwâld. 

o Burendag 23 september in de Fermanje - Dit jaar is de  burendag in  onze Fermanje. U bent van 10.00 uur t/m 
11.30 uur  welkom ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ds. S. Boukes, Ald Mear 3, tel.424842 of per mail: s.boukes@gereformeerdekerkdamwoude.nl 
 

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

De kerkdiensten zijn te beluisteren via het radiokanaal van Kabelnoord (1)954 / (1)955 / (1)1956) 
 

Mededelingen voor het kerkblad van de Meniste/ Doopsgezinde gemeente Damwâld  
 Aly Oldenbeuving, tel. (06 17 83 84 99of per mail: a.o@knid.nl 

 

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

U bent de Vrede van alle stille dingen 
U bent de Plaats waar ik schuil voor onheil 
U bent het Licht dat schijnt in het duister 
U bent de eeuwige Vonk in mijn hart 
U bent de Deur die wijd open staat 
U bent de Gast die binnen wacht 
U bent de Vreemdeling aan de deur 
U bent het Roepen van de armen 
U bent mijn Heer en met U kan geen kwaad mij bedreigen 
U bent de Weg, de Waarheid en het Leven 
U bent mijn Redder deze dag hier en nu.  

 


