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April 2021 

 



Kerkelijk centrum ’t Sintrum:                                                         

Elbasterwei 1A,  9151 KN Holwerd, tel. 561517 

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen): 

 P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002  

 

Organisten: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212  

  T.H. v.d. Weide, Conradi-Veenlandstraat 53, Damwoude  

 0511- 422609 

 

Beheerder: J Acronius, Elba 6 

 tel. 561517 (‘t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747 

 Inlichtingen over huur en gebruik van t’ Sintrum. 

 Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van  

 lokaliteiten, consumpties worden genuttigd. 

 

Predikant: Da. H.B. Graafland 

Holwerterdyk 6 

9145 RK Ternaard 

 Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl   

 

Willibrorduskerk: 

Kerkstraat 11, Holwerd 

 

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw: 

 A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd 

 tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl  

 

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra, 

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR  

Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl 

Rekeningnr.: NL28RABO0373712227 

 

Website:  A. Hiddema  

 tsjerkebled@knid.nl 

 http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/ 
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Meditatie 

Stikjes út Hebreeërs 11. 

 

*Om’t er leaude hat Abel in better offer brocht oan God as Kain.  

*Om’t er leaude is Henoch weinommen sûnder de dea te ûndergean. Hy wie 

net mear te finen om’t God him weinommen hie.  

*Om’t er leaude hat Noach in warskôging fan God krige oer wat noch net te 

sjen  wie. Hy hat yn hillich ûntsach  in arke boud om syn húshâlding te rêden.  

*Om’t er leaude hat Abraham harkje wollen, doe’t er roppen waard om fuort 

te gean nei in plak dat er as erflik besit krije soe. Hy is fuortgien sûnder dat er 

wist wêr’t er belânje soe. 

 

Boarne fan krêft. 

 

En wat hawwe jim allegear meimakke?”, fregen fiif Afrikaanske frouen oan 

harren mannen. De mannen wiene foar it earst yn de grutte stêd west en se 

hiene har de eagen útsjoen. 

“Hawwe jim dat wûnder ek sjoen dêr’t elkenien it oer hat, it wûnder dat 

elektrisiteit hjit?” 

“Wis en seker”, seine se yn koar. 

“Fertel ús deroer”, seine harren frouen,”wy binne sa benijd!”. 

En doe begûnen de Afrikaanske mannen mei harren ferhaal. 

De earste sei: “Ik seach in net te tellen oantal ljochten. Hoe’t dy brâne 

koene? Troch elektrisiteit. Elektrisiteit is dus LJOCHT. 

“Nee hear”, sei de twadde man, “nee, ik seach in tsjettel mei wetter op in 

plaat. En wat tinke jimme: dat wetter waard samar waarm! Doe’t ik frege 

hoe’t dat koe, seine se: “Dat komt troch elektrisiteit”. Ik wit dus wat 

elektrisiteit is: dat is WAARMTE. 

Bist net wiis”, sei de tredde man. “Ik wie yn in koelsel. En yn dy koelsel wie it  

kâld jong!”. Doe’t ik frege hoe’t dat koe, seine se: “Troch elektrisiteit”. Doe 

snapte ik wat elektrisiteit is: KJELD”. 

Hielendal net”, sei de fjirde man, Ik seach in hefbeam dy’t in oaljefant optille 

koe. Dat koe allegear troch elektrisiteit. Elektrisiteit is dus KREFT!. 

Allegear neat fan wier”, sei de fyfde man. “Ik seach in frou dy’t in koperen 

tried oanrekke. Op dy tried stie elektrisiteit. Op datselde momint is de frou 

ferstoarn. Elektrisiteit is dus DEA. 

It hie net folle skeeld as de fiif mannen wiene inoar yn it hier flein. Se joegen 

inoar de skuld fan leugens en bedroch. Sawol de iene as de oare wie derfan 

oertsjûge dat krekt hy wist wat elektrisiteit wie. 



Ferbaasd seagen de froulju fan de fiif mannen inoar oan.  Se wiene 

teloarsteld om’t se no, nei al dy ferhalen, noch net wisten wat elektrisiteit wie. 

Se seine:  

no binne we noch net in stap fierder kommen.  

It wie hast safier dat der spul fan kaam. 

 

------------ 

 

Wy moatte ek oan dit ferhaal tinke, as wy neitinke oer it leauwe. 

In soad diskusjes oer de betsjutting fan it leauwe binne ûntstien troch it ferskil 

yn belibbing.  

Foar de ien is leauwe in boarne fan freuchde, foar de oare foaral in boarne fan 

wiisheid. En foar wer in oaren ien de ultime boarne fan frede: By alles wat 

ûnwis is, meist derop fertroue dat ús libben yn heger hannen is. 

 

Ik tink dat we better mar net bekfjochtsje kinne oer de fraach hokker 

ûnderfining de iennige echte is, it wiere leauwe. Ik tink dat al dy ûnderfinings 

byinoar it grutte mozayk foarmje fan Gods folle werklikheid.  

Leauwe yn God en yn Kristus betsjut, hoe dan ek, in bysûndere boarne fan 

krêft yn ús libben. Geastlike elektrisiteit kinne we wol sizze, geastlike stroom. 

De iene docht dit dermei en de oare wer wat oars. 

 

Foar de iene is leauwe dus in boarne fan krêft, foar de oar krekt in fontein 

fan freugde. 

 

Siepie Bandsma 

 

 

We kijken uit naar 
Iets wat er nog niet is. 

En we zijn er zeker 
van dat het komt. 

Daarom wachten we 
er vol vertrouwen 

geduldig op. 
 

Romeinen 8:25 
 



Kerkdiensten 

 

 

 

 

 

Zondag  28-mrt   ’t Sintrum 

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd       organist: dhr. K. Schreiber 

Collecten: 1. Diaconie              beamer: W. Peterson 

                  2. Zending      

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: J. Vellema 

 

 

Donderdag 1-apr   ’t Sintrum  Witte Donderdag  I.K.O.  H. Avondmaal   

19.30 uur - ds. R.B. Workel,  Holwerd           organist: dhr. J. Idsardi 

Geen Collecte             beamer: mw. T. Verbeek  

  

 

Vrijdag 2-apr        ’t Sintrum   Goede Vrijdag I.K.O. 

19.30 uur - da. H.B. Graafland,  Holwerd           organist: dhr. J. Idsardi 

Geen Collecte       dhr. V. Vellinga 

   

 

Zaterdag  3-apr   ’t Sintrum    Stille Zaterdag I.K.O. 

21.00 uur - ds. R.B. Workel, Holwerd                organist: dhr. J. Visser 

Indien de avondklok nog van kracht is dan 19.30uur 

Geen Collecte       beamer: dhr. A. Vellema 

  

 

Zondag  4-apr      ’t Sintrum    Pasen I.K.O. 

9.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd   

Organist: dhr. K. Schreiber     beamer: dhr. W. Verbeek 

Collecte: Actie herinrichting speeltuin Holwerd            

Er is WEL kindernevendienst 

Kerkrijden: P. Bandsma 

 

 

 

 



 

Zondag 11-apr         ’t Sintrum 

9.30 uur - dhr. R. Colijn, Menaam                      organist: dhr. K. Schreiber 

Collecten: 1. Zending Werelddiakonaat  beamer: mw. S. Bandsma 

                 2. Kerk en Pastoraat 

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: W. Schaap 

  

 

Zondag 18-apr        ’t Sintrum 

9.30 uur - ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden            organist: dhr. A. Kooistra 

Collecten: 1.  Zending           beamer: dhr. W. Peterson  

     2.  Kerk en Pastoraat 

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: A. Kooistra 

 

  

Zondag  25- apr      ’t Sintrum 

9.30 uur - mw. M. Folbert-v.d. Heijden, Ternaard   

Organist: dhr. K. Schreiber     beamer: mw. T. Verbeek  

Collecten: 1. Diaconie Binnenlands Diaconaat 

                 2. Kerk en Pastoraat 

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: A. Castelein 

 

 
 

 

Aandacht voor de Paascyclus kerkdiensten 

 
De laatste jaren waren we gewend, dat de diensten van de Paascyclus 

plaatsvinden in de Doopsgezinde kerk. Vanwege de corona, worden ze dit jaar 

gehouden in ’t Sintrum, omdat ze dan kunnen worden uitgezonden via 

kerkdienst gemist. De dienst op Stille zaterdag begint om negen uur, maar 

mocht het zo zijn dat de avondklok nog van kracht is, dan is de aanvang half 

acht.  

        

             Anke H. R. 
 

 



Nieuws uit de wijken 
Wijk 1 

 

Op woensdag 17 maart is overleden mevr. T.Venema - van der Ploeg. 

Ze was sinds enkele weken ernstig ziek en opgenomen in de Waadwente. 

Als gemeente zullen we haar gaan missen. Mevr. Venema is voor velen 

dienstbaar geweest, en heeft ook voor onze gemeente veel betekend. 

Ondanks verdriet, dat haar overkwam, behield ze haar geloof en rust, een 

vrede van waaruit ze leefde. Ze wist zich gedragen door de liefde van God. 

We wensen haar familie, en allen die verdriet hebben om haar heengaan troost 

en kracht toe! 

 

Piet Vrieswijk heeft door een val zijn been gebroken, en zit al enige weken 

thuis. We hopen dat het goed blijft gaan. 

 

Ook voor Sikke en Elisabeth Broersma en hun gezin, een moeilijke tijd, 

verlies van een familielid op zo'n jonge leeftijd is vreselijk. 

Sikke heeft een nekhernia en veel pijn, het herstel vraagt veel tijd. 

Elisabeth heeft door een val, ook het been in gips, allebei aan huis gekluisterd. 

 

Voor allen hier boven genoemd en degenen die alleen, of in eenzaamheid 

leven bidden we dat God hen nabij zal zijn en wil sterken en bemoedigen! 

In Zijn handen leggen we onze levens, daar zijn we veilig! 

 

Op 15 maart is geboren Jent Verbeek. Op het kaartje stond; troch God jûn, yn 

leafde ûntfongen, Gods berntsje, ús soan en broerke. 

Stefan, Denice en Thijs, gefeliciteerd met de geboorte van Jent, dat hij in 

gezondheid mag opgroeien,wilt U ook voor dit kind zorgen, teken van leven, 

in Zijn hand geschreven! 

 

We gaan op weg naar het licht van Pasen, een tijd om te bezinnen. 

Het zal een vreemde en moeilijke Pasen worden, gelukkig hebben we de 

mogelijkheden om de diensten, zij het op een heel andere manier, toch door te 

laten gaan. Dat we ons ook op die manier met elkaar verbonden voelen. 

 

Laten we elkaar steunen en een beetje licht laten schijnen voor ieder die het 

nodig heeft. En dat we mogen weten dat God bij ons is. Hij reikt door Zijn 

dood, de helpende hand, daar mogen we op vertrouwen! 

 

Goede en gezegende Paasdagen. 

 

Groetnis, Djoke Schaap - Hiddema 



In memoriam Bearn Boonstra 
 

Als tweeling werd hij samen met zus Wietske geboren op 26 augustus 1930 te 

Holwerd. 

In het gezin van Jan en Sijke Boonstra–Bosgra groeiden ze op met nog 8 

broers en zussen. 

Zijn heit was “karrider” en ook voor Bearn lag daar zijn passie. 

Als beurtrijder heeft hij heel wat loopjes van Holwerd naar Leeuwarden 

gedaan, hij hield van zijn werk. Wat heeft hij wat bestellingen afgeleverd.  

Lytse Bearn met zijn bruine hoedje zo noemden de meeste mensen hem. 

Van 1965 tot 1981 was hij medefirmant van de Holwerder Transport 

Onderneming (HTO),  

Na 1981 bleef hij chauffeur, maar in 1987 werd hij afgekeurd vanwege 

blijvend letsel aan zijn been. In al die jaren van chauffeur zijn, was Annie 

Acronius de vrouw die achter hem stond. 

Op 5 juni 1957 zijn Bearn en Annie in het huwelijk getreden en in de jaren 

daarna mochten ze de ouders worden van drie kinderen, twee zoons en een 

dochter.  

De kinderen groeiden op en kwamen met aanhang thuis. Er kwamen twee 

schoondochters en een schoonzoon bij, kleinkinderen en achter kleinkinderen. 

Zegeningen waar Bearn dankbaar voor was en van kon genieten. Een gelukkig 

huwelijk van meer dan 63 jaar.  

Bij het huwelijk was de trouwtekst ‘Dient elkander door de liefde’ 

En die liefde was heel die 63 jaar meer dan aanwezig. 

Tijdens de afscheidsdienst van Bearn op 5 februari hebben we uit de Bijbel in 

de gewone taal gelezen 1 Korintiërs 13: 1 – 13. Geloof, vertrouwen en liefde, 

maar het allerbelangrijkste de liefde. Het geloof en vandaar uit de liefde is 

heel belangrijk geweest in het leven van Bearn Boonstra. De kinderen werden 

groot met heit die chauffeur was en waarmee ze graag mee wilden en mochten 

voor een ritje. En ook de zoons traden in de voetsporen van heit Bearn. 

Het transport heeft altijd een belangrijke plek gehad in huize Boonstra. 

Maar Bearn Boonstra was een man, van vele markten thuis. Verschillende 

taken nam hij door de jaren op zich: Voorzitter van De Laatste Eer, bestuur 

van het vervoerscentrum, 

zingen bij het koor, spelen bij de muziekvereniging. En in de jaren dat hij 

mocht genieten van zijn vrijheid was hij samen met zijn vrouw Annie vaak te 

vinden bij de activiteiten van de Stichting Welzijn het Bolwerk. Zo 

organiseerde hij jaren het sjoelen in Holwerd. 

Ook aan onze kerk heeft hij zijn steentje meer dan bijgedragen. 

Het geloof en de kerk, hebben een grote rol in zijn leven gehad.  

Jaren is hij Ouderling geweest en hij voelde zich verantwoordelijk.  

Hij probeerde te leven vanuit de liefde, van Jezus zijn Heer.  



Liefde, waardoor hij bleef geloven en vertrouwen. dat de Heer hem nabij was. 

In de afgelopen jaren heeft hij veel aan gezondheid en krachten moeten 

inleveren, maar hij klaagde nooit, hij wist zich gedragen. In groot vertrouwen 

op zijn Heer heeft hij ook de laatste weken van zijn leven doorgemaakt. 

Toen hij wist dat het einde naderde, sprak hij het meerdere malen uit  

“Wat de toekomst brenge moge”……hij verlangde naar de plek bij zijn 

Hemelse Vader. 

 

Op de rouwkaart stond: 

Uitgeput van lichaamskrachten, bleef hij op zijn Heiland wachten. 

Jezus kwam en nam in stil erbarmen hem veilig in Zijn armen. 

 

Veilig in Jezus armen 

 

In dat geloof kwam op zaterdag 30 januari een eind aan het leven van Berend 

Boonstra.  

Dat zijn geloof Annie, de kinderen, klein en achterkleinkinderen en iedereen 

die hem zal missen tot troost mag zijn. 

              

              Anke H.R.  

 

 

 

 

Mutaties 
 

Overleden: 

Op 17 maart 2021: 

T.J. Venema-van der Ploeg, Hemmingawei 22, 

 op de leeftijd van 86 jaar 

 

Gehuwd: 

Op 28 januari 2021: 

B. Boonstra en R. Westerhof, Atlas 11, Hoogezand (correctie); sectie 4 

Op 4 februari 2021: 

R.W. Haakma en G. Rijpma, Hegebuorren 11; sectie 2 

 

Verhuisd: 

D.P. Oevering, (voorkeurlid) 

van Rondweg-Noord 32, Dokkum 

naar Grienewei 9, 9125 EH  Oostrum; sectie 3 

 



Verjaardagen      april 
 

  1 W. Vellema      Achter de Hoven 2 

         9151 HJ  Holwerd 

  6 C. van der Weij     Beyertstrjitte 54, 

         9151 KJ  Holwerd 

11 A. Veenstra      Ljouwerterdyk 12 

         9151 HA  Holwerd 

18 J. Visser       Van Bongastrjitte 1B 

         9151 KB  Holwerd 

20 P. Bandsma      Lania 2 

         9151 BA  Holwerd 

28 W. Wobbes-Koster    Dongeradyk 123 

         9101 GL  Dokkum     

30 T.A. van Schajik     Fonteinstrjitte 35 

         9151 JT  Holwerd     

 

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen. 

 

 

Jubileum 

 

D.V. op 12 april 2021 gedenken 

D. Boonstra en J.W. Boonstra-de Vries 

De Morgenzon 2 A, 9151 KM  Holwerd 

dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. 

 

 

 

Jaargids 
 

Er moet een nieuwe jaargids komen, de laatste is van 2019. 

Door het corona virus en alle daaraan verbonden beperkingen is een nieuwe 

jaargids er bij gebleven. 

Er wordt aan gewerkt en ik wil vragen aan alle commissies, teams  en 

verenigingen die in de jaargids vermeld worden om de geldende 

contactadressen e.d. te mailen. 

E-mail: pkn.holwerd@knid.nl 

 

Alvast bedankt hiervoor, 

gr. Netty Teertstra 



Nieuws van de dominee 
 

Het wordt weer Pasen. Ieder jaar opnieuw is dat een hoogtepunt. Eigenlijk hét 

hoogtepunt na hét dieptepunt op Goede Vrijdag. Het verraad, de 

gevangenneming van Jezus, de ondervragingen, de slagen en beschimpingen, 

het spotkleed, en dan de gang naar Golgotha met dat kruis dat Hem te zwaar 

wordt. Het lijden en de spot op Golgotha. 

Het is volbracht! 

Hoe verschrikkelijk ook, hoe rampzalig ook, dat wij mensen de Messias 

gedood hebben…, het is de weg die God voor Hem en voor ons heeft 

beschikt. Waardoor het LEVEN mogelijk wordt, LEVEN bij God, verzoening 

en vergeving, een nieuw begin. Het wordt Pasen! 

 

Ik las een mooi verhaal. In een concertzaal beklimt een kind het podium en 

gaat op de vleugel spelen, nog voordat de musicus zelf zijn entree heeft 

gemaakt. Voordat de bewaking haar weg kan halen, neemt de pianist plaats 

naast het kind en begint mee te spelen. Hij improviseert zo, dat de valse tonen 

van het kind worden opgenomen in een wonderschone muzikale improvisatie. 

De auteur, Samuel Wells noemt dat over-accepting. Accepting is het kind haar 

gang laten gaan, blocking is haar wegjagen, over-accepting is het opnemen in 

een groter kader. Dat is wat in de lijdensgeschiedenis gebeurt. Het 

lijdensevangelie is ontmaskerend. Het toont een röntgenfoto van deze wereld 

en van wat er leeft op de bodem van het menselijk hart. Maar ook een God die 

het meest kwade in een wonderlijke improvisatie doet meewerken ten goede.  

 

Voor mij persoonlijk is het mijn tweede Pasen in Fryslân. In maart 2020 ben 

ik gekomen. Ik vind het naar, dat het zo loopt, dat ik nog niet echt veel voor 

jullie heb kunnen betekenen. Ik hoor het ook van andere collega’s, die in 

Coronatijd van standplaats gewisseld zijn.  

Maar hopelijk komt er langzamerhand wat lucht. Er zijn al ouderen 

gevaccineerd in Holwerd! Het is echt fijn om te horen, dat het in de tehuizen 

heel veel beter gaat. Nu wij nog! 

Ik wens jullie gezegende Paasdagen toe! En tot ziens! 

Da Hilde Graafland 

 

 

Het Tsjerkeblêd voor de maand mei verschijnt in week 15  

Kopij uiterlijk donderdag 15 april inleveren bij: 

 A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.  

 

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.  

mailto:tsjerkebled@knid.nl


Van de kerkrentmeesters 

 
Allereerst heel hartelijk bedankt voor uw financiële toezeggingen. 

We zijn er heel blij mee. 

 

Paulus en Jan Paul Bandsma zijn flink aan het werk geweest bij de 

gereformeerde kerk. 

De struiken zijn flink gesnoeid en een aantal bomen zijn gerooid. 

 

Binnenkort wordt ‘t Sintrum buitenom geverfd. 

 

Nu wij een camera systeem hebben om de kerkdiensten uit te zenden hebben 

we in samenwerking met het teamerbeam besloten om deze service( het 

opnemen en / of uitzenden) ook bij een uitvaart  aan te bieden. 

 

Groet,  

Auke Talsma 

 

 

 

 

Paaskaars 
 

 

    Deze paaskaars zal vanaf de paasdagen voor in de kerk  

    staan: 

    De versiering op de kaars is “beschermde aarde”, deze  

    versiering staat symbool voor de bescherming van God  

    voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig 

    hebben met de corona-pandemie.  

    Het is het verlangen van iedereen dat Gods handen de 

    wereld zullen behoeden voor alle gevaren die nu zo 

    dichtbij zijn gekomen, maar ook het vertrouwen dat Hij  

    ons weer zal leiden naar betere tijden zoals beschreven   

    in Psalm 138 : 8 

 
 
 
 



Nieuws van de kindernevendienst  

 
Op eerste Paasdag 4 april is er weer kindernevendienst in de gebouwtjes bij  

‘t Sintrum!! 

 

De kinderen kunnen voor de dienst worden gebracht en na de dienst weer 

worden opgehaald.  

 

We hopen met elkaar op een goede Paasviering met als thema:   

 

“Een nieuwe start”.  
 

Maria is op weg naar het graf van Jezus. Maar in het graf liggen alleen nog 

wat doeken. Jezus is weg. De tuinman vraagt aan haar wat ze daar zoekt. 

Maria ziet opeens dat het niet de tuinman is, maar Jezus! 

 

 

Hartelijke groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De steen is weg, mijn hart is vrij 

 

Jezus is opgestaan 

 

en leeft in mij! 



 

Pasen is opnieuw beginnen 

denkend aan Hem, die leven is. 

 

Pasen is zich steeds bezinnen 

op alles wat ons gegeven is. 

 



Kerkenraad (moderamen) 

Preses: G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395 

2e preses: Nog niet bekend 

Scriba: N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082 

  

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl 

Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459 

 

Diaconie 

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Secretaresse: T. Tadema, Iest 8 

Penningmeester: N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017 

Rekeningnr: NL19RABO0373709285      

 

 

College van kerkrentmeesters 

Voorzitter: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum tel 561249  

Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486 

Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340 

Collectemunten:  A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19 

 t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd 

 

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie 

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212 

Rekeningnr:  NL 94 RABO 0373709293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predikanten-  en organisten voorziening 

Contactadres: A. Castelein, Beyertstrjitte 3, tel. 561782/ 06-40326086 

 

Kindernevendienst 

Contactadres:  Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175 

 

Kerkvervoer 

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212 

 

Tsjerkeblêd 

Ons kerkblad verschijnt eens per maand  in een oplage van 130 stuks 

Redactie:  A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175 

 (eind red.) 

 E-mail:  tsjerkebled@knid.nl 

 N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 562082 

Bezorging: Gerben Holkeboer, Stationsweg 37, tel. 561695 

 

Scribaat 

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen 

in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij 

de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht 

 

Wijken 

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke 

wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is. 

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s). 

 

Kerkelijk bureau  (ledenadministratie) 

S. Vellinga Foarstrjitte 3  tel. 561759 

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en 

van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, 

geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, 

trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau 

plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden. 

Geboorte-, trouw- en rouwkaarten. 


