INFORMATIE
BOEKJE 2022
Gereformeerde PKNgemeenten in Damwâld
Broeksterwâld –
de Falom
‘Waar er twee of drie
in mijn Naam bijeen
zijn’, zegt Jezus, ‘daar
ben Ik in hun midden.’

VOORWOORD
Wolkom! Wat fijn dat u de moeite heeft
genomen om op deze manier een bezoekje
te brengen aan onze mooie streek en
(kerkelijke) gemeenten.
Graag willen wij u kennis laten maken met
onze omgeving, onze kerken, maar vooral
onze
mensen.
Hopelijk
wordt
u
nieuwsgierig en enthousiast om ons echt te
ontmoeten.

Eerste wat opvalt is dat een predikant
gevraagd wordt voor twee gemeenten uit
twee dorpen. De twee dorpen liggen
hemelsbreed binnen enkele kilometers en
lijken in meerdere opzichten op elkaar.
Gelegen in de Fryske Wâlden zijn
Broeksterwâld - de Falom en Damwâld niet
alleen door hun achternaam (wâld)
verbonden.

Een herder gezocht voor twee kuddes
wâldpykjes in de groene Fryske Wâlden.
Dat
is
de
uitdaging
waar
de
beroepingcommissie voor staat! Voor u ligt
een brochure die is gemaakt naar
aanleiding van de vacature voor een
predikant voor de Gereformeerde PKN
kerken van Broeksterwâld – de Falom en
Damwâld.

Wij willen u via deze brochure graag wat
meer vertellen over onze prachtige dorpen
en kerkelijke gemeenten en u nog
enthousiaster en nieuwsgieriger maken
dan u misschien al was. Voor meer
informatie kunt u altijd een kijkje nemen
op de websites van onze beide kerken. Daar
kunt u verder kennismaken.

De beroepingscommissie,
Tineke Banga-Westra, voorzitter Damwâld
Jan Jitse Visser, voorzitter Broeksterwâld – de Falom
Liesbeth Rozema-Visser, secretaris
Fokje Schaafsma, 2e secretaris
en andere leden

Veel lees, kijk en ontdekkingsplezier
toegewenst!

Wolkom in de Fryske wâlden !
In het frisse groen en onder blauwe luchten
liggen de dorpen Broeksterwâld, de Falom
en Damwâld te schitteren in Gods prachtige
natuur. De gemeente Dantumadiel kenmerkt
zich door veel ruimte, maar ook dorpen met
veel voorzieningen (scholen, winkels) en
activiteiten. Zo heeft Damwâld een groot
winkelcentrum wat veel bezoekers, ook van
buiten de gemeente, trekt. Van oudsher heeft
het gebied een agrarische achtergrond en
een ondernemende bevolking. Door de
komst van de Sintrale As is het Noorden van
Fryslân uitstekend en snel bereikbaar.

Onder de rook van het historische Dokkum
liggen onze dorpen. Broeksterwâld – de
Falom met bijna 1.200 inwoners en de
gemeente hoofdplaats Damwâld telt bijna
5.600 inwoners. Dicht bij de prachtige
Waddenzee, Waddeneilanden en in de
nabijheid van grote plaatsen als Leeuwarden
en Drachten. Bij ons is de natuur altijd
dichtbij (bijv. het Eeltjemeer, It Bûtefjild).
Trotse Friezen die elkaar nog hartelijk
groeten met een vriendelijk ‘goeie moarn’.
Wolkom in de Fryske wâlden!

Over ons
De Gereformeerde PKN gemeenten van Damwâld en Broeksterwâld - de Falom hebben veel
gemeen, wij “raken” elkaar zowel op de landkaart als op geloofsgebied. Gemeenten met een
veelkleurig karakter. Wij willen eigentijdse kerken met een herkenbare identiteit zijn die midden
in het dorp en de maatschappij staan. We staan voor inhoud, diepgang, beleving. Veelkleurigheid
betekent bij ons geen oppervlakkigheid, maar ruimte in geloven en beleving. Actief bezig met het
verrijken van onze diensten en activiteiten. Multimedia, techniek en creativiteit helpen ons
daarbij. De Bijbel en Jezus als fundament voor ons geloven, doen en laten.
Een korte vooruitblik over wat er in deze brochure te lezen valt. Wij willen u via deze brochure in
vogelvlucht wat vertellen over onze gemeenten. Waar wij voor staan, van kerken en gebouwen, de
mensen, het vieren van de erediensten en onze activiteiten.
Het kan niet anders dan dat u zo nieuwsgierig bent geworden en wilt weten wat voor herder wij
zoeken. Dat is te lezen onder het kopje ‘Herder gezocht’. Veel meer informatie over onze
gemeenten en over de vacature kunt u vinden op onze websites.

Waar wij voor staan
Damwâld

Broeksterwâld – de Falom

Christen zijn is in onze tijd niet
vanzelfsprekend. Onze wereld verandert: naast
het geluid van de Bijbel en de kerken klinken er
steeds meer andere stemmen, ook over wat
goed leven is, wordt verschillend gedacht. Wij
geloven in God, de Vader, in Jezus, de Zoon en
in de Heilige Geest. In een Liefde, groter dan
onszelf en in een leven uit genade. Dat willen
we uitdragen, doorvertellen in ons doen en
laten. Wij geloven in eerlijk delen, een tweede
kans, klein beginnen, groots denken,
dankbaarheid, liefde, omkijken naar elkaar,
samen zijn, zoals Jezus, Gods Zoon, ons heeft
voorgedaan.

Wij zijn een Protestantse gemeente, waar de
Bijbelse woordverkondiging en de onderlinge
geloofsgemeenschap een belangrijke plaats
innemen. Wij gebruiken de tien geboden als
leefregel. In de gemeente staat Pasen centraal.
We vieren deze grote daden van God steeds
opnieuw bij het avondmaal en weten dat wij
vanuit die daden door genade alleen mogen
leven: Jezus is onze Verlosser! De gemeente wil
vanuit het Evangelie een open, toegankelijke en
zichtbare geloofsgemeenschap zijn in de
omgeving en in deze tijd. We willen elkaar
binnen deze gemeente en ook anderen
daarbuiten, in hedendaagse taal, aanspreken op
de blijde boodschap van het Evangelie. Wij
willen een open en warme gemeente zijn!

Van kerken en gebouwen
Het huidige kerkgebouw van Broeksterwâld
– de Falom aan de ds. Feitsmaweg 2 werd op
donderdag 12 januari 1956 door de
bouwcommissie
aan
de
kerkenraad
overgedragen. In 1987-1988 werd nog een
vergaderlokaal tegen de kerk aangebouwd.
In maart 1995 werd de pastorie door
vrijwilligers afgebroken en een nieuwe
pastorie gebouwd. In 1987 werd het 100jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk
gevierd.
Het kerkgebouw van Damwâld werd in juli
1967 afgebroken. Er kwam een nieuwe, grotere
kerk voor in de plaats. De kerk is een aantal
jaren geleden flink verbouwd en vernieuwd.
Vooral multimedia hebben een belangrijke
plaats in de kerkzaal gekregen.

Woningnood kennen onze (kerkelijke) gemeenten gelukkig niet. Er zijn twee prachtige pastorieën
beschikbaar. Luxeprobleem is dat het lastig kiezen wordt. Brengt u snel een bezoekje aan
Broeksterwâld – de Falom en Damwâld en probeert u te ontdekken welk dorp welke pastorie
herbergt. Meteen een mooie ontdekkingstocht door en kennismaking met onze dorpen waar wij zo
trots op zijn.

De mensen
Natuurlijk, een mooi kerkgebouw, een ruime
pastorie, het zijn belangrijke stenen. Maar de
echte bouwstenen van de kerk en gemeente
zijn de mensen. Wij zijn dankbaar voor een
grote groep meelevende en meewerkende
gemeenteleden. Wâldpyken zijn vriendelijk,
nuchter en soms een tikkeltje eigenzinnig. Wij
staan liever met beide benen op de grond, laat
anderen maar zweven. Ons geloven zit diep in
ons gevoel. Niet alleen woorden, maar vooral
daden. Je geloof moet je leven.

De betrokkenheid in beide gemeenten is
groot, maar er zijn ook randkerkelijken die
nog aan een dun kerkelijk draadje hangen. In
een veranderende samenleving waar iedereen
vooral heel erg druk met zichzelf is, is het

onze opdracht om mensen te laten zien en
voelen hoe waardevol en rijk ons geloof is.
Het
aantal
gemeenteleden
ligt
voor
Broeksterwâld – de Falom en Damwâld
respectievelijk rond de 600 en 1.400.
Waar in Broeksterwâld -de Falom de focus
vooral zal liggen op extra aandacht voor de
groep tot 50 jaar, is dat in Damwâld juist voor
de wat oudere gemeenteleden het geval. Om
een indicatie te geven; voor beide gemeenten
geldt dat iets meer dan 50% jonger dan 50 jaar.
Meer informatie over opbouw en samenstelling
is uiteraard beschikbaar.

Vieren van erediensten
We spreken met nadruk van vieren omdat het
een feest moet zijn om in het huis van God te
komen. Iedere zondagmorgen wordt in beide
kerken een eredienst gehouden. Deze dienst
begint 9.30 uur. In de kerk van Damwâld
wordt normaal gesproken ook weer een
middagdienst gehouden (zomers soms
verplaatst naar de avond en altijd gezamenlijk
met de Hervormde kerk Damwâld).

In coronatijd was alles anders en zijn we,
dankzij een groep gedreven vrijwilligers, snel
overgegaan op livestream.

Met alle negatieve kanten heeft corona het
gebruik
van
multimedia
in
een
stroomversnelling gebracht. Wij zijn heel
dankbaar dat deze donkere periode ons deze
positieve ontwikkeling heeft gebracht. Een
ontwikkeling die we vast willen houden.

De kerk kent een grote verscheidenheid aan
kerkdiensten.
Van
gezinsdiensten,
evangelisatiediensten, jeugddiensten, diensten
georganiseerd door de werkgroep erediensten,
koren-avonden, optredens van gospelartiesten
tot speciale diensten tijdens de traditionele
christelijke feestdagen.

Activiteiten
Gelukkig kunnen beide gemeenten, naast de
leden van beide kerkenraden, leunen op een
grote groep enthousiaste en actieve
vrijwilligers. Corona heeft een grote impact op
het kerkelijk leven, maar langzamerhand zijn
allerlei activiteiten weer opgestart.

Jeugdwerk,
catechese,
gespreksgroepen,
werkgroepen, speciale diensten/bijzondere

vieringen, Younited, Gemeente-avonden, it
Trefpunt, clubs, bêrnetsjerke, tienerkerk,
Youth@home, ’t Honk, belijdenis catechisatie,
beamercommissies. Het is te veel om op te
noemen en we zijn vast nog veel groepen of
activiteiten vergeten. Ook wij merken dat het
steeds lastiger wordt om mensen bereid te
vinden om deze activiteiten in te vullen. Maar
wat is het dankbaar ‘werk’ en wat geeft het
veel energie! Elkaar inspireren, motiveren en
samen bouwen aan Gods Koninkrijk.

Herder gezocht
Wij zijn deze keer niet op zoek naar het schaap met de vijf poten, maar de herder met de 4 handen.
Handig als je 2 gemeenten gaat bedienen.
Onze nieuwe predikant is;
Een blijmoedig christen die Jezus als Gods Zoon belijdt, die de Bijbel hanteert als het Woord van God
en leidraad in het leven en daarvanuit;
 Gepassioneerd en boeiend de Bijbel uitlegt en vertaalt naar de dagelijkse praktijk
 Laagdrempelig en benaderbaar in het pastoraat is, met aandacht voor de ouderen, met
motivatie en inlevingsvermogen voor de jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen en een
antenne voor wat leeft bij gemeenteleden en bij hun spreekwoordelijke buren (pastoraat over
de haag)
 Als een coachende en stimulerende factor iedereen met een taak binnen de kerk handvatten
weet te geven om zo de kerk mee vorm te geven
 Zich bewust is van de rol van de kerk in de naaste omgeving en dat de kerk ook wereldwijd een
boodschap te verkondigen heeft

Tot slot
Het lijkt een hele uitdaging, herder en leraar zijn voor 2 gemeenten. Wij hopen dat na het lezen van
deze brochure uw enthousiasme om die uitdaging aan te gaan alleen maar groter is geworden.
Herkent u zich in onze identiteit en wilt u ons leiden, onderwijzen, sturen en helpen om Gods naam in
woorden én daden groot te maken? Samen met ons bouwen aan Gods Koninkrijk?
Wij zien uit naar een ontmoeting en willen dan graag samen onderzoeken of wij voor elkaar bestemd
zijn. In gebed én het vertrouwen dat wij allemaal geleid en geïnspireerd worden door de Heilige Geest
in ons leven en zeker in deze zoektocht.
Wij mogen weten dat we er niet alleen voor staan. Onze grote Herder en Leraar zal ons zeker leiden en
bij staan. Wat een geruststelling!
Een hartelijke groet vanuit de Fryske Wâlden en Gods zegen toegewenst,
De beroepingscommissie
Veel meer informatie is te vinden op de websites van onze gemeenten;
https://www.pkndamwald.nl/
https://www.pknbroeksterwald.nl/

