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Januari 2022 

 



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 

 

Op de drempel van het nieuwe jaar 
 

Op de dag dat ik dit schrijf, staan we op de drempel van 2021 naar 2022 

Kerst moet nog komen, maar als u dit leest, is het nog een goeie week, dan 

gaan we het nieuwe jaar 2022 in. Wat hadden we ons de laatste dagen van dit 

jaar anders voorgesteld. De cijfers rondom corona begonnen te dalen en dat 

gaf hoop. Maar nu komt de nieuwe coronavariant Omikron op en hebben we 

te horen gekregen dat we weer voorzichtig moeten zijn, omdat dit een variant 

is die heel besmettelijk schijnt te zijn. Stop!!!!! Lock down. En we moeten er 

weer in mee, of we willen of niet. En op deze wijze zullen we het jaar 

afsluiten en achter ons moeten laten. Ik denk dat voor bijna iedereen geldt dat 

bij het einde van het jaar de gedachten terug gaan naar wat is geweest. Kijk 

niet achterom, gisteren is voorbij, morgen is de toekomst. Het zijn woorden 

die helemaal waar zijn. Maar toch geldt voor menigeen dat we op de drempel 

van het oude jaar achterom kijken, wat geweest is in herinnering brengen. De 

mooie momenten, maar ook de moeilijke momenten. We gaan een jaar 

afsluiten waarin bij velen van ons veel is gebeurd. 

We sluiten een periode af: na 12 uur oudejaarsdag breekt er een nieuw jaar 

aan, een nieuwe tijd. Misschien hebt u al wel goeie voornemens voor het 

nieuwe jaar. 

Het is niet voor niets dat we dat doen, het hoort bij de wil om vooruit te zien 

en door te willen gaan. En wat het nieuwe jaar zal brengen we weten het niet. 

Met onze goede voornemens streven we ernaar om zorgvuldig met onszelf en 

de mensen om ons heen om te gaan. We nemen niet voor niets het goede voor. 

We hebben er een bedoeling mee. Ik heb een kalender waar op een dag de 

volgende tekst op stond: Als we liefde zo snel zouden kunnen verspreiden als 

haat en negativiteit, in wat voor prachtige wereld zouden we dan leven. Deze 

tekst bleef op mijn netvlies hangen en ik deel hem hier graag met u. Wat zou 

het mooi zijn als we iedere dag van het jaar bereid zijn om de volgende dag 

als een nieuw begin te verwelkomen. Als een mogelijkheid om dingen te 

veranderen, te verbeteren, ze als waardevol te kunnen ervaren en gelijktijdig 

die dingen los te laten die onszelf en anderen niet goed doen. Iedere dag 

brengt leven en de mogelijkheid om vaak in alle eenvoud het leven als een gift 

te ervaren. De mogelijkheid om het goede voor ogen te houden. De 

mogelijkheid om eraf en toe eens te zijn voor die ander.( vooral in deze 

corona tijd ) Hans Bouma verwoordde het zo in het volgende gedicht. 

 

 

 



Af en toe, komen ze op mijn weg.  

Mensen, die mij omringen met hun warmte,  

woorden spreken die gloeien, woorden van vuur,  

mensen, die mij hoop geven, mij weer bezielen, 

af en toe, o God, komen ze op mijn weg. Mensen,  

hartveroverend mens voor mij zijn, 

Lichtende gestalte van U. 

 

Ja, die laatste woorden “lichtende gestalte van U” dat mogen wij gaan vieren 

en gedenken in de dagen van Kerst die komen. We mogen ons verwonderen 

over het grote wonder, van het kindje in de kribbe. Gods Zoon kwam in deze 

donkere wereld om uw en mijn leven te verlichten, ons hart te verwarmen en 

er voor altijd te zijn voor u en voor mij. 

Zijn naam is Immanuel, God met ons 

 

Dat we door Hem, elkaar in 2022 tot een zegen mogen zijn. 

 

Anke H. R. 

 
 

 

Kerkdiensten 
 

Omdat het sterk wordt afgeraden om fysieke 

bijeenkomsten te houden, is besloten  

de kerk te sluiten. Alle diensten zijn vanaf  

nu, in ieder geval t/m 9 januari, alleen digitaal  

                                            te volgen via omroep gemist.nl.  

                                            De kerstnachtdienst komt te vervallen  

                                            en de oudejaarsdienst zal ‘s middags om          

                                            15.30 uur worden gehouden. 

 

 

Zaterdag 25 dec  ’t Sintrum  1e Kerstdag   Comm. Bijz. Diensten  

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

Organist: dhr. K. Schreiber        trompettist: H. Boonstra 

Collecten: 1. Zending Kinderen in de knel   beamer: dhr. V. Vellinga 

                  2. Kerk en Pastoraat      deurcoll.: onderh. gebouwen 

 



Zondag 26 dec  ’t Sintrum  2e Kerstdag    

09.30 uur - dhr. R. Colijn, Menaam 

Beamer: dhr. A. Vellema 

Collecten: 1. Diaconie 

                  2. Kerk en Pastoraat 

 

Vrijdag  31-dec ’t Sintrum  Oudejaarsdienst                  

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

Beamer: dhr. W. Verbeek 

Collecten: 1. Zending       

    2. Kerk en Pastoraat     deurcoll.: Onderh. gebouwen 

 

Zondag 2-jan ’t Sintrum   Nieuwjaarsdienst 

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd   

Collecten: 1. Diaconie      beamer: mw. S. Bandsma 

                  2. Kerk en pastoraat    deurcoll.: onderh. gebouwen 

 

Zondag 9-jan  ’t Sintrum 

09.30 uur - ds. A. Elverdink, Eastermâr             organist: dhr. K. Schreiber 

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

      2. Kerk en pastoraat      

 

Zondag 16-jan  ’t Sintrum 

09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten          organist: dhr. T. v.d. Weide 

Collecten: 1. Diaconie      beamer: mw. T. Verbeek  

                  2. Kerk en pastoraat    deurcoll.: onderh. gebouwen 

Kerkrijden: W. Schaap          

  

Zondag 23-jan  ’t Sintrum 

09.30 uur - ds. C.W. Neef, Kollum                    organist: dhr. J. Heeringa 

Collecten: 1. Diaconie Miss.Werk   beamer: dhr. V. Vellinga 

                  (Kerk in, van en voor het dorp) 

                  2. Kerk en Pastoraat    deurcoll.: landelijk jeugdwerk 

Kerkrijden: T. v. Duinen        

  

 

Zondag 30 -jan  ’t Sintrum 

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd            organist: dhr. A. Kooistra 

Collecten: 1. Diaconie Jong Protestant   beamer: dhr. A. Vellema 

                  2. Kerk en pastoraat    deurcoll.: onderh. gebouwen 

                  (Jeugdwerk JOP) 

Kerkrijden: T. Banga             



Dienst 1ste kerstdag 
 

Vanwege corona en de maatregelen daar omheen, heeft de IKO commissie 

moeten besluiten om de kerstnachtdienst niet door te laten gaan. Het is 

jammer, maar het is wat het is. 

Ik mag voor gaan tijdens de dienst op 1ste kerstdag. 

Kerst: De geboorte van het kindje Jezus. God wilde mensen weer dicht bij 

Hem brengen. Hij wilde zijn liefde voor ons laten zien door zijn Zoon Jezus 

aan de wereld te geven. Geven laat namelijk de liefde zien van de gever en het 

geeft blijdschap en hoop aan de ontvanger. Dat was Gods ‘kerstgeschenk’ aan 

ons: liefde en hoop voor de wereld.  

Gods plan, en zijn belofte, begon bij Kerst. Dat willen we vieren en gedenken. 

We hopen op een mooie dienst. 

Door de commissie bijzondere diensten zal de kerststal worden opgebouwd. 

Het kerstevangelie wordt gelezen, bekende kerstliederen zullen klinken en 

mogen bescheiden worden meegezongen door de mensen die in de kerk 

aanwezig zijn. Stemt u thuis af op de dienst, via kerkdienst gemist dan zult u 

uit volle borst mee kunnen zingen. Het orgel wordt bespeeld door Koos 

Schreiber en ook verleent Hein Boonstra op de euphonium zijn medewerking 

aan de dienst. 

 

Gezegende kerstdagen toegewenst en een warme groet van Anke H. R. 

 

 

 

Dankbetúging 

 

Wy wolle lâns dizze wei elkenien hiel erg betankje foar it meilibjen tiidens it 

siik wêzen en ferstjerren fan ûs leave lytse Fardau. We ha mar koart witten 

hoe siik ûs Fardau wie. Fardau mocht noch mar fiif wiken libje, neidat de alles 

verwoestende diagnose, in slimme stofwikselingssykte, bekend waard. Nei dit 

koarte skoftsje moesten wy har ol gean litte. It hat ús libben en takomstbyld 

totaal op de kop set, dat wy ús leave skot en suske al op sa’n jonge leeftyd 

misse matte.  

Olle leave kaartsjes en treastende wurden, it hat ús tige goed dien. 

 

Gerben, Ryanna, Marryth en Ylse Acronius 

 

 

 

 



Verjaardagen      januari 
  

 

8     F. Fennema        Ale-tún 8  

         9151 KS  Holwerd 

14 M. Venema-Dijkstra    Achter de Hoven 1 

         9151 HJ  Holwerd 

20 S. Bilker-Mellema     Stationsweg 12, K 208 

         9123 JZ  Metslawier 

26 S. Leegstra-Germeraad    De Kamp 4 

         9151 KA  Holwerd 

28 A. Osinga-Schaap     Birdaarderstraatweg 68 

         9101 DA  Dokkum 

28 A. van der Ploeg-van der Sluis  Foarstrjitte 24 

         9151 HE  Holwerd 

29 A. van der Ploeg-Dijkstra   J. Piersonstrjitte 2 

         9151 JS  Holwerd 

 

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

 

 

Jubileum 

D.V. op 22 januari 2022 gedenken 

P. Wijma en J. Wijma-Banga 

dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws uit de wijken 
 

Wijk 1 
 

Kerstfeest komt eraan, maar niet voor iedereen is dit een feest. 

We zien grote zorgen, ziekte, eenzaamheid en groot verdriet. 

Voor het eerst kerst vieren zonder je dierbare, een toekomst vol angst  

en onzekerheden. Daarom voor een ieder, die dit betreft, sterkte voor nu en de 

komende tijd gewenst! 

Dat het Licht zal blijven schijnen, dat we de kracht bij elkaar vinden, en bij 

God, dat liefde en de overwinning samengaan in het nieuwe jaar! 

Moed en kracht voor het nieuwe jaar om in deze bijzondere dagen je last te 

dragen! Laten we vertrouwend vooruit zien naar de morgen, en voortgaan aan 

de hand van God. In het nieuwe jaar Gods rijkste zegen, zijn rust en vrede 

voor uw hart. 

 

Iedereen gezegende kerstdagen, een goed uiteinde en een gezond en 

voorspoedig nieuw jaar! 

 

Groetnis Djoke Schaap-Hiddema 

 

 

 

Ut wyk 4 
 

Yn it earste plak wol ik jimme alle goeds en sûnens tawinskje foar it nije jier, 

ûnder Gods seine. 

Wy hoopje dat dit jier wer in bytsje ''normaal'' wurdt, sûnder al te folle 

beperkings, leafst net te folle besmettings en siken. 

Der moatte wy allegear ús bêst foar dwaan. 

 

Sr. Tetsje v.d. Ploeg is fan de measte skrik wer wat bekaam. Hjir en dêr wat 

hechtings en blaue plakken, mar dy koene der fannewike wer út. 

As der soks bart yn tsjerke, binne der fuortendaliks wol in soad minsken by 

belutsen en tsûge. Dan is it fijn dat der neitiid ek sa folle meilibje.  

It giet op dit moment lichamelik wol aardich goed. Mar de ferwerking is 

behoarlik dreech, foaral omdat je noch net witte wat de oarsaak wie. 

Der moatte noch ûndersiken dien wurde, by û.o. de neurolooch. 

Wy winskje Tetsje betterskip en Gods seine, en wy hoopje dat der 

binnenkoart dúdlikheid komt en in oplossing. 

 



Br. Durk Koopmans hat in pear wike thús west, mar is in oantal kear fallen. 

Syn krêft yn de fuotten en hannen wurdt minder. Thús bliuwe wie gjin opsje 

mear, mar om in oar goed plak te finen, dat is soms in swier stik. In wike lyn 

is Durk tidlik opnommen yn de Skûle yn Mitselwier. Dat sil nei alle 

gedachten net in lang wenplak wêze, mar foar in pear wike. 

 

Sa sille oeral yn ús gemeente by guon minsken lytse as gruttere mankeminten 

wêze.  

Wy winskje elk op syn eigen plak moed en fertrouen. 

 

't Is vaak niet te verklaren 

hoe God de dingen doet, 

totdat je toch uiteindelijk 

zijn Vaderarm ontmoet. 

Hij troost je en bemoedigt 

als alles duister lijkt. 

Weet, wat gebeuren mag, dat 

Zijn liefde nimmer wijkt. 

 

Groetnis fan Siepie Bandsma 

 

 

 

Abonnees Geandewei 
 

Het abonnement op Geandewei was in 2021  € 22.00  per jaar                                                            

Wegens kosten stijging wordt het in 2022 € 23.50  per jaar                                                                                                                            

Dit kunt U betalen  op rekening nummer NL50RABO 0373 7122 19                      

t.n.v Protestantse Gemeente Holwerd                                                                       

onder vermelding Geandewei                                                                                

Graag betalen voor 1 april. 

 

Arend en Jellie Castelein. 

 

 

 

Het Tsjerkeblêd voor de maand februari verschijnt in week 4. 

Kopij uiterlijk donderdag 20 januari 2022 inleveren bij:  

 A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.  

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

 

mailto:tsjerkebled@knid.nl


Van de dominee: Het nieuwe jaar begint! 

 

Het begin van een nieuw jaar geeft altijd verwachting. Vooral als er mooie 

dingen staan te gebeuren. Je kunt er ook tegenop zien, omdat je weet, dat het 

een moeilijk jaar zal worden. Maar het meeste is ons nog onbekend. Wat er 

zal gebeuren met ons, met onze geliefden, met onze dorpsgenoten, met onze 

wereld – we weten het niet. 

Dit jaar hangt er wel heel duidelijk een sfeer van somberheid om ons heen. 

We gaan het derde Coronajaar in, en we zitten er weer helemaal midden in. 

Helemaal nu vandaag, een week voor Kerst, weer een harde lockdown is 

afgekondigd. We ervaren allemaal de gevolgen ervan, de één meer financieel, 

de ander meer psychisch of sociaal. We zuchten eronder. Hoe zal het verder 

gaan? Toch willen we proberen om zoveel als mogelijk het werk voort te laten 

gaan: Binnen de maatregelen die gelden, en voorzichtig door alle adviezen op 

te volgen. Ook hoop ik, dat de boostercampagne ons helpt om snel meer open 

te gaan.  

 

Voorlopig is er weinig mogelijk. We beslissen nog, of de diensten blijven 

doorgaan. Het kringwerk ligt allemaal stil.  Maar we maken wel onze plannen.  

We willen op 30 januari een doopdienst houden in januari: Reitse Schaap zal 

het teken van de doop ontvangen. Het duurt nog even. Ik hoop van harte dat 

het door kan gaan. 

 

Toch geloof ik, dat we moeten proberen om er wat van te maken, deze 

wintertijd. Om gemeente van Jezus Christus te zijn. Om te leven vanuit het 

geloof, dat Hij voor ons en voor onze wereld zorgt en met ons meegaat in 

deze tijd. Om niet passief bij de pakken neer gaan zitten. Maar elkaar op te 

zoeken. De kontakten te onderhouden, één of één. Een beetje extra zorg te 

hebben voor elkaar. En, als het mogelijk is, samen te komen om God de lof te 

geven voor al het goede, wat Hij geeft, en Hem te bidden om hulp en bijstand. 

 

Hartelijk dank voor alle goede wensen, die ik uit Holwerd mocht ontvangen. 

Ik wens u en jullie ook Gods goede zegen toe in het nieuwe jaar! 

 

Da. Hilde Graafland 

 

 

 

 



Van de kerkrentmeesters 
 

De verkoop van de voormalige gereformeerde zit in de eindfase. 

Anton Vellema en ondergetekende hebben onlangs de koopakte getekend. 

We wachten nog op een uitnodiging van de notaris voor het passeren van de 

akte. 

We proberen u zoveel als mogelijk op de hoogte te houden. 

 

Bij de penningmeester vallen de inkomsten wat tegen. 

Zou u kunnen nagaan of er nog toezeggingen zijn die we nog mogen 

verwachten? 

 

Namens de kerkrentmeesters, 

Auke Talsma 

 

 

 

 

Nieuws van de kindernevendienst 

 

Omdat de kerk i.v.m. de lockdown vooralsnog gesloten is, zal er in ieder geval 

in januari geen kindernevendienst worden gehouden.  

 

Vanaf deze plaats wensen wij jullie allemaal gezegende kerstdagen en veel heil 

& zegen voor 2022!  

 

Groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema 

 

 

Laat GODS licht door jou schijnen 

deze kerst en het hele nieuwe jaar door! 

 

 

 

 

 

 

 



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.  


