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Website:  A. Hiddema  

 tsjerkebled@knid.nl 

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

Matteus 5: 43-48: Leafde foar fijannen. 

 

Jimme hawwe heard dat der sein is: Do moatst dyn neiste leafhawwe en dyn 

fijân haatsje. Mar ik sis jimme: Haw jim fijannen leaf en bid foar elkenien 

dy’t jim ferfolget. Dan earst binne jim wier bern fan jimme Heit yn de himel. 

Hy lit ommers syn sinne opgean foar deugdsumen en dogeneaten. Want as 

jimme allinne dy minsken leafhawwe dy’t jimme leafhawwe, wat foar 

fertsjinst sit der foar jimme yn? Dogge de tolgarders dat ek net? En as jimme 

allinne in freonlike groet hawwe foar jim bruorren, wat foar bysunders dogge 

jimme dan? Dogge de heidens dat ek net? Jimme moatte dus foar elkenien 

goed wêze, lykas jim himelske Heit dat is. 

 

Net frij wêze, libje yn in benaude situaasje. Wy kinne it ús no in bytsje 

yntinke nei 2 jier korona, en wy binne der noch net alhiel frij fan, mar wy 

kinne it ús foaral yntinke om de tastân yn de Oekraïne.  

 

Foar in oantal minsken út Israël wie dat it gefal: sy wiene meinommen nei it 

lân fan harren fijân, nei Babylon, as in soarte fan gizelers. Sa fier fan hûs yn 

in fijannich lân: hoe moatst dan fierder mei dyn libben?  

Doe kaam der in brief fan thús: in brief fan de profeet Jeremia út Jerusalem as 

in bemoediging. 

 

Mei de ôfrûne twa jier yn de efterholle, witte wy in lyts bytsje hoe’t dat fielt 

om yn in ûnwisse leefsituaasje in kaartsje as brief te krijen.  

En wat binne der in soad kaartsjes, briefkes, appkes en mailtsjes as 

bemoediging ferstjoerd: hâld fol, hâld moed, haw leaf! stie der faak yn.  

 

Jeremia stjoerde de minsken in hoopfolle brief mei de ried om te libjen, lykas 

God fan har ferwachte.  

Dy wurden soesto ek gearfetsje kinne mei: hâld fol, haw leaf.  

Jeremia skriuwt der ek noch wurden by, dy’t de minsken dêr yn Babylon net 

ferwachte hawwe sille. Hy skriuwt: Libje yn dy stêd wêrsto no bist en bid foar 

dy stêd. Doch dyn úterste bêst, dat it goed gean sil mei dy stêd. Dat sil net 

maklik west wêze: om sa te libjen yn de stêd fan dyn fijân, dy hielendal jaan 

foar dy stêd, dus dy jaan foar de fijân en boppedat noch foar harren bidde. 

 

Us Heare Jezus Kristus  hat ús de wei fan de frede wiisd yn de Berchrede.  

Hy seit ús fan ús fijannen te halden en foar harren te bidden. Mar dit kin foar 

ús in tige swiere opdracht wêze.  



It is dreech om, as wy echt ûnder ferskrikkelike en fijannige omstandichheden 

libbe hawwe as diskriminaasje underfûn hawwe, om dan in hâlding fan 

fersoening en frede oan te nimmen. 

 

De Israelieten yn Babylon krigen troch de brief fan de profeet Jeremia de 

opdracht, om net werom te ferlangen nei Jeruzalem en harren ferline der.  

Mar dat is net alles!  

God seit har ek in goede takomst ta. Net direkt. Der sil 70 jier foarby gean en 

dan sil God harren werom bringe nei Jeruzalem.  

Want, sa seit God troch middel fan Jeremia: Ik haw in plan foar jimme. Ik 

haw jim gelok foar eagen. Sa wurde se oproppen om op God te fertrouwen.  

Uteinlik sil it goedkomme. 

 

Dy bemoediging krije wy ek.  

God hat ek in plan mei ús, in plan foar de minsken en in plan mei de ierde, 

mei Syn skepping.  

Hy sil net loslitte it wurk fan syn hannen.  

En underweis nei dy takomst krije wy de opdracht om de hannen ut de 

mouwen te stekken; om wat goeds fan us libben te meitsjen. Om de hannen út 

te stekken nei us meiminsken, sels as wy troch harren kwetst binne.  

Ek as wy yn in drege situaasje telâne kaam binne, moatte wy besykje om yn 

fertrouwen op God fierder te gean. Ek al sil it in hiele tiid duorje foardat de 

tastân him ferbettert, lykas foar de Israeliten yn Babylon. De ellinde en it 

fertriet binne net as by toverslach samar ynienen foarby. Faaks moatte wy in 

soad geduld hawwe. Mar God sil us liede nei Syn takomst.  

God giet mei ús troch djipten hinne, mar liedt ús wer omheech. 

Hâld fol, hâld moed en haw leaf. 

 

Ut de liturgy foar de Wrâldgebedsdei 

 

Jo jouwe in takomst fol fan hoop 

Dat hawwe Jo oan ús beloofd 

Net ien oars, Jo alline 

Liede ús troch dit libben hinne. 

 

Siepie Bandsma 

 

 

 

 

 

 



Kerkdiensten 
 

 

 

  

 

 

 

Zondag  27 mrt  ’t Sintrum 

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

Organiste: mw. F. de Haan       

Beamer: mw. S. Bandsma 

Collecten: 1. Diaconie Missionair werk 40 dagentijd 

                  2. Zending 

                  Deurcollecte: onderhoud gebouwen 

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: A. Kooistra     

 

Zondag 3-apr  ‘t Sintrum  Bev. Ambtsdragers 

09.30 uur - Da. H.B. Graafland, Holwerd  organist: dhr. J. Heeringa 

Beamer: dhr. W. Peterson 

Collecten: 1. Zending Werelddiaconaat (Moldavië) - 40 dagentijd 

                  2. Kerk en Pastoraat  

                  Deurcollecte: onderhoud gebouwen 

Er is WEL kindernevendienst 

Kerkrijden: P. Bandsma  

  

Zondag 10-apr  ’t Sintrum  Slot Jeugddienst 

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

Organist: dhr. K. Schreiber      

Beamer: mw. T. Verbeek 

Collecten: 1. Diaconie Palmpasen - Jong Protestant 

                  2. Kerk en Pastoraat 

                  Deurcollecte: onderhoud gebouwen 

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: W. Schaap 

 

Donderdag 14-apr  Doopsgez. Kerk  Witte Donderdag I.K.O.  

H. Avondmaal  

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

  

 



Vrijdag  15-apr   Doopsgez. Kerk  Goede Vrijdag I.K.O. 

19.30 uur - zr. A. Bos-Joostema, Ternaard          organist: dhr. J. Idsardi 

  

Zaterdag  16-apr  Doopsgez. Kerk  Stille Zaterdag  I.K.O. 

21.00 uur - zr. A. Bos-Joostema, Ternaard   organist: dhr. B. Maring 

  

Zondag  17-apr  ’t Sintrum  Pasen I.K.O.  Comm. Bijz. Diensten 

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd m.m.v. Chr. Muziekver. De Bazuin 

Let op: inloop vanaf 8.30 uur voor degenen die zich voor het Paasontbijt, 

voorafgaand aan de kerkdienst, hebben opgegeven. 

Beamer: dhr. V. Vellinga 

1 collecte: IKO collecte voor Warchild 

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: T. van Duinen 

  

Zondag 24- apr  ’t Sintrum   Friese Dienst 

09.30 uur - ds. P. Beintema, Dokkum      organist: dhr. A. Kooistra 

Beamer: dhr. A. Vellema 

Collecten: 1. Zending Kerk in Actie Werelddiaconaat (Libanon) 

                  2. Kerk en Pastoraat 

     Deurcollecte: landelijk jeugdwerk  

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: T. Banga  

                                                       

 

 

IKO 
 

Na een paar jaar gecollecteerd te hebben voor de plaatselijke speeltuin hebben 

we voor dit jaar Warchild uitgezocht als ons doel voor de collectes. Op dit 

moment zijn er heel veel kinderen betrokken bij een oorlogssituatie. En omdat 

het nu zo dichtbij is spreekt ons dit doel erg aan. Nu is Warchild wel actief in 

de hele wereld maar omdat het zo dichtbij is voelen we ons nog meer 

betrokken. Want niet één kind moet toch met oorlog te maken krijgen, toch? 

 

De IKO-commissie 

 

 

 

 

 



Mutaties 

 

Gedoopt: 

Op 27 februari 2022: 

Ylse, d.v. Gerben Acronius en Ryanna Acronius-Venema, 

W. Dykstrastrjitte 15; sectie 4 

 

 

Verjaardagen     april  

 

  1 W. Vellema     Achter de Hoven 2 

        9151 HJ  Holwerd 

  6 C. van der Weij    IJsvogel 65 

        9101 XR  Dokkum 

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 

21 G.G. Vellema-Lammers        Elbasterwei 14 

              9151 KR  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. 

 

 

 

 

Het Tsjerkeblêd voor de maand mei verschijnt in week 16. Kopij uiterlijk 

donderdag 14 april 2022 inleveren bij: 

A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens. 

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

 

mailto:tsjerkebled@knid.nl


Nieuws van de dominee 
 

Wat een verwarrende tijd! 

We genieten al langere tijd van de zon na een zeer natte tijd. Krokussen en 

narcissen bloeien, de forsythia komt eraan. We genieten ook van de vrijheden 

na de Corona, ook al is dat laatste niet weg. Maar we zijn niet zo bezorgd 

meer. 

Maar die oorlog in Oekraïne, wat is dat zwaar en zwart. Ik voel me betrokken, 

ik voel me ook verantwoordelijk, maar tegelijk machteloos en klein. Wat een 

enorme hoop onnodig lijden en verdriet van zoveel mensen, wat een kwaad 

door mensen (lees: vooral één man) aangedaan. En ook: we staan erbij en we 

kijken ernaar… 

En dan is het ook nog veertigdagentijd! 

Daarin proberen we Jezus te volgen op zijn weg naar Golgotha. Zijn 

onvermijdelijke weg van kwaad en onrecht en lijden. Wat ligt dit opeens 

dichtbij dat lijden van Oekraïne (en niet te vergeten talloze andere plaatsen in 

onze wereld). 

Jezus wordt totaal solidair met de mensen. Hij gaat de weg van al die andere 

onschuldige slachtoffers. Vrijwillig. En plaatsvervangend. Ook voor jou en 

mij. 

Dat is onbegrijpelijk. Dat is een geheim.  

Misschien kunnen we van deze verwarrende tijd voor onszelf een goede tijd 

maken. In de zin van: dichterbij het geheim van de liefde van God komen! 

Maar laten we óók bidden, óók geven, óók dienstbaar zijn’! Doen wat we 

kunnen! 

 

We leven toe naar Pasen. In de Stille Week zijn er weer de trits van diensten, 

voorafgaand aan Pasen. Deze diensten vinden alle plaats in de Vermaning van 

de Doopsgezinde Kerk.  

De Avondmaalsdienst op Witte Donderdag (14 april), de sobere dienst op 

Goede Vrijdag (15 april) en de Paaswakedienst op Stille Zaterdag (16 april).  

Het loopt uit op de feestelijke dienst van Pasen. Hopelijk kan het deze keer, na 

twee jaar, een voluit gevierde Paasdienst worden in het Sintrum! 

Want: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 

 

De jongerengesprekskring komt van de grond! Voorlopig op 23 maart en 

(waarschijnlijk) 20 april. Heb je belangstelling, ben je tussen de 20 en begin 

40 jaar, kom een keer kijken! Het is fijn om ergens een plek te hebben waar je 

over diepere vragen van je leven kunt praten en nadenken. (Informatie bij da 

Hilde Graafland, whatsapp 06-33705811) 

 

 



Tenslotte vond ik een mooi gedicht van Geert Boogaard bij NLB 827: 

 

Schrijf Uw Naam uit God 

over de ganse breedte van mijn bestaan 

van voordat ik het licht zag 

tot ver voorbij het grote donker 

met de vaste hand van Uw erbarmen 

onuitwisbaar. 

 

Een hartelijke groet, Da Hilde Graafland 

 

 

 

Nieuws uit de wijken 
 

Wijk 1 

Winanda Bouman-Vellema is weer aan het revalideren, we hopen dat het goed 

blijft gaan. Wieger en Winanda, alle goeds toegewenst van de gemeente! 

 

Dhr. Leegstra, van de Kamp, heeft weer een goede uitslag gekregen. Het blijft 

goed gaan, fijn om te horen. 

 

We wensen bovenstaande families, maar ook degenen hier niet genoemd en 

alle zieke mensen thuis of elders, heel veel sterkte bij alles wat komen gaat. 

Laten we alle last en zorgen in Gods Handen leggen! 

 

Op 27 februari is Ylse Acronius gedoopt door ds. H. Graafland. Een diepe 

wens, dat jij Ylse, door middel van de doop, gekend mag zijn bij God. 

Ook je zussen Marryth en Fardau waren al gedoopt een aantal jaren terug. Dat 

je Zijn teken draagt, het water op je hoofdje, woorden van de Heer: "Ik beloof 

jullie, Gerben, Ryanna, Marryth en Ylse, Ik zal er zijn!" Bescherm haar, wat 

er ook mag gebeuren, schenk het een leven vol kleuren! Mijn trouw zal Ik 

geven, en draag jullie op Mijn schouders. 

De doopkaars mocht branden, helder en licht als teken van liefde. Hij zal Ylse 

koesteren en beschermen. Kind van God, gedoopt in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. God houdt Zijn oog op haar gericht, jij mag 

leven in het Licht! 

 

Op 17 maart waren Paulus en Siepie Bandsma 50 jaar getrouwd! Een dag met 

een gouden rand, van harte gefeliciteerd! 

We hopen dat jullie samen met de familie een fijne dag hebben gehad. Gods 

zegen op jullie verdere levenspad, dat liefde en trouw nooit verloren gaan! 



Op zondag 22 mei wordt, als alles goed gaat, de doop bediend aan Jildou 

Anke en Jelte Jan de Jong, dochter en zoon van Jan en Agatha de Jong- 

Hoekstra. We wensen de doopouders, pakes en beppes en verdere familie een 

mooie en gezegende dienst toe! 

 

Rest mij nog, u en jullie te bedanken voor het vertrouwen de afgelopen vier 

jaar. Veel dingen zijn er gebeurd, mooie en verdrietige gebeurtenissen. Helaas 

is er geen nieuwe ouderling gevonden voor wijk 1. De wijk zal onderverdeeld 

worden.  

 

Ga met God, Hij zal met ons zijn, 

Hij loopt altijd mee, waar niemand wil lopen. 

Praat met ons over dingen, die de meeste mensen niet bespreken. 

Hij denkt aan ons, geeft ons kracht, als we zwak zijn. 

Hij neemt onze zorgen weg, als niemand ze op merkt. 

Hij laat ons nooit alleen, op Hem kunnen we altijd rekenen. 

Ga met God, Hij zal met ons gaan! 

 

Groetnis, Djoke Schaap-Hiddema 

 

 

 

Wijk 3 

 

Omdat ze zich toch niet thuis voelden bij de kerk in Dokkum hebben 

br. en zr. v.d. Weij zich  weer als voorkeurslid aangemeld bij de PKN 

Holwerd. Welkom terug! 

 

Br. en zr. Boonstra-Fennema wonen nu samen in Dongeraheem en een tijdje 

geleden moesten ze allebei, los van elkaar en met verschillende kwalen, naar 

het ziekenhuis waar ze allebei succesvol zijn geopereerd. Gelukkig gaat het nu 

een stuk beter met hen en het bevalt hen heel goed daar. 

 

En zr. Ineke Veening is ook opgenomen in Dongeraheem; we hopen dat ze het 

er naar de zin gaat krijgen en dat ze tot rust komt. 

 

En corona waart ook nogal rond in het dorp; voor iedereen die er mee te 

maken krijgt of heeft gekregen heel veel beterschap en sterkte toegewenst. 

 

Hartelijke groet, 

Alie Kooistra-Bosgra 

 



Notulen kerkenraadsvergadering maandag 24 januari 2022  
 

1. Welkom 

G. Bilker heet ons welkom op deze vergadering. 

 

2. Opening 

Ds. Graafland opent de vergadering met het voor lezen van een verhaal over 

“The march of de penguins”. Het gaat in dit verhaal vooral over de 

overeenkomsten tussen deze keizer pinguïns en ambtsdragers. De pinguïns 

vormen met z’n allen een groep dicht bij elkaar om zich zo te beschermen 

tegen de kou en andere gevaren. De buitenste rijen worden regelmatig afgelost 

door rijen vanuit het midden, waardoor iedereen een beurt krijgt om de ergste 

kou op te vangen en de buitenste reien weer energie/warmte kunnen opdoen. 

De groep blijft ook constant in beweging om zichzelf en de eieren warm te 

houden.  

Ook ambtsdrager vormen een groep om het evangelie te koesteren en 

gemeenteleden (geestelijk) te verzorgen. Ook zij moeten regelmatig worden 

afgelost om nieuwe energie op te doen en ook zij moeten in beweging blijven 

om de gemeente draaiende te houden. 

 

Daarna gaat zij ons voor in gebed. 

 

3. Agenda 

De agenda zal als aangegeven worden gevolgd. 

 

4. Notulen 

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 25 oktober 2021 worden 

zonder wijzigingen goedgekeurd. 

N.a.v. de notulen wordt wel opgemerkt dat het tonen van een lelie op de 

beamer bij het afkondigen van een overlijden van een gemeentelid nog niet 

geregeld is, dit zal z.s.m. in orde gemaakt worden. 

 

5. Personalia en pastoralia. 

Deze worden doorgenomen.  

 

6. Tsjerkeblêd en ouderlingenblad. 

Er zijn in deze bladen geen artikelen gevonden die besproken moeten worden. 

Er zal in Tsjerkeblêd vermeld worden dat er een film, over onze gemeente, 

getoond zal worden op de gemeenteavond van 28 maart. Dit omdat vanwege 

de privacy wetgeving deze film niet via het internet uitgezonden kan worden. 



Iedereen die de film wil zien weet zo dat hij getoond gaat worden en kan dan 

naar de gemeenteavond komen.    

 

7. Ingekomen stukken. 

De stukken die per mail binnen zijn gekomen zijn in de periode tussen 

oktober en nu regelmatig doorgestuurd naar de kerkenraadsleden. Deze 

stukken zijn ter kennisgeving aangenomen en behoeven verder geen 

bespreking, dit zijn vooral nieuwsbrieven en periodieke rondschrijven. 

Het schrijven van gem. N.E.F. over dag en doen wordt meegenomen door de 

diaconie. 

 

Via de post zijn binnengekomen: 

*Periodieken: deze worden verdeeld. 

*Geboortekaartje van Hanne de Haan zij is geboren op 7/12-2021, dochter 

van Tsjitse de   Haan en Nynke Wijma, zusje van Fardau, Jilles en Marte. 

* Rouwkaart van br. L. Hiddema, hij is overleden op 16/1-2022. Hier wordt 

bij   stilgestaan en een moment van stilte in acht genomen. 

* Ingekomen brief van gemeentelid wordt besproken en zal beantwoord 

worden door voorzitter en scriba. 

 

8. Rapporten: Door de corona maatregelen zijn er weinig of geen 

bijeenkomsten geweest van de diverse commissies. 

Smalle kerkenraad:  

De smalle kerkenraad zal volgende week bij elkaar komen 

Diaconie/ZWO-E: 

De kerst attenties zijn rondgebracht en er zal binnenkort weer een vergadering 

zijn. 

College van kerkrentmeesters: 

De verkoop van de kerk is goed verlopen, het contact met de uiteindelijke 

koper is goed geweest en deze wordt als enthousiast en betrouwbaar ervaren. 

Het bouwbedrijf heeft al plannen voor de kerk, zoals we via de media hebben 

vernomen. 

Het college geeft aan dat het door de corona maatregelen lastig was om de 

gemeente op de hoogte te houden, maar heeft d.m.v. Tsjerkebled, de 

afkondigingen op de beamer en een mondelinge uitleg na de dienst (ook te 

volgen via internet) geprobeerd dit zo goed mogelijk te doen. 

Mensen die nog steeds moeilijkheden hebben met het volgen van de diensten 

via het internet kunnen dit aangeven bij het college, zij willen hierbij altijd 

helpen. 

Via de Givt app komt er nu collecte geld binnen, dit lijkt goed te werken. 

Er wordt ook gekeken om een pin apparaat in ‘t Sintrum te installeren. 



G. Tamminga heeft gevraagd om de begraafplaats tarieven met 5% te 

verhogen, het college is hiermee akkoord gegaan. 

Classis/cluster: 

Er wordt door classis/cluster over 14 dagen pas weer vergaderd. 

Via ds. Graafland heeft de classis predikant W. Beekman gevraagd om een 

kennismakingsgesprek met onze gemeente. Ds. Graafland zal een datum met 

hem afspreken om dit gesprek met de kerkenraad te laten plaats vinden. 

IKO: 

De eerst volgende vergadering zal in februari zijn. De doopsgezinde gemeente 

heeft een nieuwe dominee aangesteld. 

Van de andere onderdelen van onze gemeente zijn geen dingen te melden die 

op deze vergadering besproken dienen te worden. 

 

10. Nieuwe ambtsdragers. 

Aftredend zijn: G. Bilker, A. Kooistra-Bosgra, D. Schaap-Hiddema, W. 

Verbeek, J. v.d. Meer-vd Heide en N. Teertstra-Louwen. 

A. Kooistra-Bosgra, J. Vd Meer-vd Heide en W. Verbeek geven aan dat zij 

een jaar langer willen doorgaan. 

Daardoor moeten er een nieuwe voorzitter, wijkouderling en notulist 

gevonden worden. 

Er zullen mensen gevraagd worden. De smalle kerkraad zal bekijken hoe de 

wijken moeten worden ingedeeld, misschien kunnen we weer terug naar 3 

wijken of kan er voor een paar uur, extra professionele hulp worden 

ingehuurd. 

De voorzitter zal moeilijk worden, dat is in voorgaande jaren gebleken. 

De bevestigingsdienst staat op 3 april in geroosterd. 

 

 

11. Gemeenteavond. 

Er zal op 28 maart een gemeenteavond gehouden worden. 

Na de pauze wordt er een film vertoond over onze gemeente in de tijd van het 

samengaan van de hervormde en gereformeerde gemeenten. 

12. Volgende kerkenraadvergadering: 

14 maart 2022. 

 

13. Censura Morum. 

Niemand heeft bezwaar om op 27 februari met elkaar het avondmaal te 

vieren. 

 

14. Rondvraag. 

Bij de rondvraag komt naar voren: 



– Er wordt gevraagd of de adressen van de gemeenteleden die opgenomen zijn 

in het ziekenhuis e.d. ook op de afkondigingen op de beamer kunnen komen. 

Dit zal vanaf nu gebeuren. De kelder van ‘t Sintrum is geseald  om dat deze 

lek was. 

– dhr. T. v.d. Weide zal minder het orgel bespelen vanwege zijn gezondheid. 

Dit is door de preek/organist voorziener al meegenomen in het schema. Voor 

2022 en 2023 zijn alle diensten al weer voorzien van een voorganger en 

organist. 

 

15 Sluiting. 

A. Hoekstra eindigt deze vergadering met een gebed. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ze wel thuis. 

 

 

 

 

Gemeenteavond 
 

Op maandagavond 28 maart hopen we de gemeenteavond te houden 

De begroting van 2022 komt dan aan de orde en andere belangrijke zaken. 

De jaargids zal deze keer niet voor de gemeenteavond verschijnen, die 

ontvangt u later dit jaar! 

Na de pauze zullen W. en T. Verbeek een film vertonen met beelden van onze 

gemeente en de voormalige Gereformeerde kerk. 

Aanvang: 19.30 uur 

 

 

 

Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging 
 

Yn april komt ús eigen dûmny by ús op de ferieningsmiddei te sprekken. 

 

Sy sil ús fertelle hoe’t har wei nei it ambt fan dûmny ferrûn is. 

It is moai om op dizze wize kontakt mei har te meitsjen. 

Wy sjogge der nei út. 

Dus op 19 april: Hilde Graafland út Ternaard, middeis fanôf 15.30 oere. 

 

Gasten binne op dizze middei fansels fan herte útnoege. 

 

Groetnis: It bestjoer 



 
 

 

 

“ Ik doe mijn ogen dicht 
en vouw mijn handen stil, 
ik bid met heel mijn hart 

wat ik Hem zeggen wil: 
Heer, aan dat houten kruis 
droeg U de straf voor mij. 

Ik had nog nooit een vriend 

die zóveel hield van mij.” 
Jan Visser 



Vrouwen vereniging  ''In ‘s Konings Dienst '' 
 

Door het aflopende Ledental de afgelopen 2 jaar, zijn wij jammer genoeg 

genoodzaakt onze bijeenkomsten te beëindigen. 

De vereniging is opgericht op Woensdag 8 Febr.1967 en er waren 10 leden. 

We hebben inmiddels ons 25-40-en 50 jarig Jubileum mogen vieren. 

We kunnen terug zien op waardevolle bijeenkomsten, en niet te vergeten 

onze jaarlijkse Ontmoetingsdagen in Ermelo en de Kring avonden 2 keer per 

jaar in Ferwerd. Door de jaren heen is er een hechte band ontstaan, 

Hierdoor proberen we elkaar maandelijks te ontmoeten 

voor een gezellig samen zijn.  

 

Hiltje Vlasma (medeoprichtster), Jantje Hiddema, Ant v.d Ploeg, Hilly v.d. 

Weij, Dinie Hiddema, Maaike Venema 

 

 

 

 

De legende van Jesus Christ Superstar leeft voort…………. 
 

De rockopera is sinds zijn verschijnen in 1970 niet alleen een enorm succes, 

maar blijkt keer op een keer een controversieel werk dat nieuw licht werpt op 

een van de grootste onderwerpen uit de Westerse geschiedenis. Wie is Jezus 

als je hem losmaakt van zijn mythe? Als je hem meer en meer benadert als 

mens? Als een revolutionair in een door Romeinen bezet Israël? 

Stichting GAAF Muziektheater verenigt amateurs, semi-professionals en 

professionals in een unieke samenstelling en spelen zij een voorstelling om 

nooit te vergeten. Begeleid door een geweldig orkest brengen zeven solisten 

en koor de prachtige muziek en teksten van nummers als 'Heaven On Their 

Minds', 'Superstar' en het onweerstaanbare 'I Don't Know How To Love Him'. 

  

In de Doopsgezinde kerk van Holwerd is de eerste uitvoering te ervaren op 

zondag 10 april 2022 om 14.00 uur. 

U kunt zich hiervoor opgeven via het volgende mailadres: 

gielvanleerzem@doopsgezind.nl 

Wij verwachten veel gasten in onze Vermaning, dus vol = vol!!!!! 

De toegang is gratis; er is een collecte bij de uitgang. 

 

Namens de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-

Ternaard, 

br. Giel van Leerzem 



Een speciale Avondmaalstafel 

  
Op Witte Donderdag, 14 april, vieren wij het Heilig Avondmaal in de 

Vermaning aan de Stasjonswei. Het is een IKO-dienst, een gezamenlijke 

dienst van de PKN-Gemeente Holwerd en de Doopsgezinde Gemeente 

Holwerd-Blija-Ternaard. Ook op de Avondmaalstafel is zichtbaar, dat wij één 

zijn in Christus, in dit geval in de vorm van 3 zilveren Avondmaals-bekers. 

Welke geschiedenis hoort hierbij? 

Tussen januari 1776 en november 1778 werd er een nieuwe Hervormde kerk 

gebouwd in ons dorp. De oude kerk was afgebroken en de grote hoeveelheid 

tufsteen, die de afbraak opleverde, werd verkocht. De Hervormde Gemeente 

vond onderdak in de Doopsgezinde kerk aan de Keningsstrjitte. Het gebouw 

staat er nog steeds, maar is nu onderdeel van een woonhuis. Daar werden dus 

ruim 1½ jaar diensten gehouden, getrouwd en zuigelingen gedoopt (!). 

Als dank voor het gebruik van de kerk werden 6 zilveren Avondmaalsbekers 

geschonken. Ze zijn nog steeds in het bezit van de Doopsgezinde Gemeente 

en in bruikleen gegeven aan het museum “Het Admiraliteitshuis” in Dokkum. 

Op de tafel staan er 3, de eerste 3 van de reeks. 

Op de bekers zijn teksten gegraveerd. Het zijn teksten, die typerend zijn voor 

het einde van de 18e eeuw. Ze getuigen van een grotere tolerantie, die in de 

eeuwen daarvoor ver te zoeken was. Doopsgezinden mochten bijv. geen 

godshuizen aan de openbare weg hebben en waren aangewezen op 

schuilkerken, vaak in een achterafstraatje. De kerk aan de Keningsstrjitte was 

daar een voorbeeld van. In de 19e eeuw mocht men wel duidelijk zichtbaar 

zijn, zoals te zien is aan de Vermaning aan de Stasjonswei. 

Hieronder kunt u lezen wat er op de 3 bekers staat vermeld. Het is oud-

Nederlands, de spelling van vele woorden is anders dan in het hedendaags 

Nederlands. 

 

Beker 1: 

Aan de Doopsgezinde Gemeente 

Van Iessus Christus in Holwerd. 

 

O Chrissten die zoo ijvrig pleit 

Voor Liefde en voor verdraagzaamheid; 

Wat kweet Ge U braaf van deeze Plichten, 

Toen Gij mij; welk een gunstgenot! 

Den Eerdienst aan mijn’ lieven Godt, 

Liet in uw beedehuis verrichten, 

Terwijl in plaatze van mijn oud, 

Een nieuw voor mij wierde op=gebouwt. 



Beker 2: 

Uw Reklijkheid, die mij bekoort; 

Uw Daad, dien Gij mij prijzen hoort; 

Moet in Elks oog vol Luister blinken 

Ses Beekers van het blankst Metaal, 

Om bij des Heilands Avondmaal 

Met God=gewijden wijn te drinken; 

Schenk ik u voor dit heusch gedrag, 

waar door ‘k mij graag verplichten zag. 

 

Beker 3: 

God kroon’ nog meer dat Liefde werk! 

Hij Zeegene en behoe uw Kerk! 

Steeds bloei’ de Vrijheid van Geweeten! 

Vervolgzucht, die hij haat en doemt, 

In elk die zigh een Christen noemt, 

(Dus Spreekt d’ hervormde Erfgezeeten 

Van Holwerd Schuw van Dwinglandij) 

Baar’ nimmer Ramp aan U nog mij! 

 

Petrus Steenwijk Pastor in Holwerd 1781 

 

br. Giel van Leerzem, Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard 

 

 

 

Nieuws van de kindernevendienst 
 

Op 3 april, de zesde zondag van de Veertigdagentijd, zal er weer 

kindernevendienst worden gehouden en kunnen de kinderen eerst in de kerk 

komen, waarna we later naar onze eigen nevendienst gaan.  

 

Het thema voor 3 april is: “Wat is wijs?” n.a.v. Spreuken 1:20-33 

We lezen deze zondag een bijzonder verhaal uit het boek Spreuken. Het gaat 

over de Wijsheid, die in de straten en op de pleinen haar stem laat horen. 

‘Luister toch naar mij!’ roept ze. Maar de mensen luisteren niet, waardoor ze 

zelf ongelukkig worden. Wie naar de Wijsheid luistert, hoeft niet bang te zijn 

voor het kwaad. 

 

Graag tot ziens op 3 april! 

 

Groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema 



Kerkenraad (moderamen) 

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

2e preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 561249 

Scriba: T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002 

  

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

Lid (diaken): E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594 

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

 

Diaconie 

Voorzitter: E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594 

Secretaresse: T. Tadema, Iest 8 

Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194 

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 

email: administratiepknholwerd@knid.nl                                 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administratiepknholwerd@knid.nl


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: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395 

 

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.  

 


