van de Protestantse gemeente Holwerd
April 2020

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.

Dominee:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard

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/

Meditatie
Ds. A.F. Troost
It earste laam.
It is noch lang gjin maitiid.
In kâlde wyn gûlt oer de fjilden.
Mei in dikke jas oan meitsje ik myn deistich kuierke om it doarp hinne.
Op ‘e kalinder stiet maart.
Mar wa’t gjin kalinder hat, soe sizze dat it midwinter is, sa kâld is de wyn en
sa grau eagje de toarre greiden.
Op myn paad kom ik him tsjin. De skieppeman. In grutte man mei in burd en
in kiker.
Oait bin ik ris mei him yn ‘e kunde kaam en sûnt dy tiid wit ik dat er stúdzje
makket fan skiep.
Soms groetsje wy inoar allinne, mar bytiden meitsje wy ek wolris in praatsje:
oer de skiep.
Eins is it hjoed te kâld om stil te stean en te praten, mar ik moat wol, want hy
keart my gewoan.
“It earste laam is berne, dêr, yn dat skuorke, efter dy buorkerij.
Lykas Johannes de Doper dy’t mei in útstutsen finger it Laam fan God
oanwiisde, sa stiet er hjir, syn finger wizend yn ‘e fierte.
En dan rin ik in skoftke letter wer fierder.
Alles is noch like kâld as earst, en fan it foarjier is noch hyltyd neat te
fernimmen.
Gjin spoar te sjen.
Mar ien ding wit ik fêst: de maitiid sil no net lang mear op him wachtsje litte.
Der is al in laam en dat is in foarskot op ‘e simmer!
Jim hawwe al yn ‘e rekken wêr dizze ynlieding op útdraait!
Op Peaske.
En Peaske is it feest fan it Laam.
Ja, dat Laam wie slachte.
Neat wiisde der op, dat Gods grutte simmer oait noch komme soe.
Alles like foarby te wêzen dy ferskrikkelike freed, yn it Hôf fan Arimathea,
dêr’t it deade lichem fan Jezus gûlend dellein wie.
Foarby wie it, foargoed foarby.

En iiskâld krûpte de kjeld troch de jassen fan elkenien.
Mar doe’t de sinne opkaam, op de earste dei fan ‘e nije wike, doe barde der
wat, dat wat net ien foar mooglik hâlde: It Laam ferriisde.
De winter fan de dea moast wike.
De grutte simmer fan Gods Keninkryk briek troch de hurde grêfstien hinne.
Dat is Peaske: de himel nimt in foarskot op ‘e nije ierde.
Yn Jezus, dat ferriisde Laam, kinst al in bytsje sjen hoe’t it allegear wurde sil,
aanst, as it Peaskekapitaal útkeard wurdt. Mei Peaske krigest al wat rinte.
Dat iene lamke is in foarboade, in sinjaal fan wat komme sil.
Dat iene Laam is in earsteling út de deaden, in foarrinner, de foarsizzer fan it
frederyk.
Want as der ien laam oer de daam is, folgje der mear...
Peaske.
In foarjiersfeest?
O jawis, genietsje der mar fan.
Mar eins is it folle mear dan dat.
It is it feest fan de Libbene dy’t de dea oerwint, it feest fan it foarskot, dat
útrint op de grutte útkearing.
En foar wa is dat allegear, dat grutte kapitaal?
Foar elkenien dy’t Jezus leafhat.
Foar elk minskebern dy’t yn Jezus Gods leafde werkent en yn dit Laam de
Goede Hoeder sjocht.
Wy meie, dwers tsjin winter en kjeld yn, hyltyd wer it hertferwaarmjende
evangeelje heare.
Hoe kâld it no ek noch is, it foarjier fan Gods ivich Keninkryk is op hannen.
Siepie Bandsma

Kerkdiensten

I.v.m. de onzekere Corona situatie komen
de kerkdiensten tot nader orde te
vervallen!

Van de kerkenraad
Het zal niemand ontgaan zijn dat de overheid op 12 maart jl. terechte
drastische maatregelen heeft moeten nemen om het Corona-virus in te
dammen. Eén van die maatregelen is het houden van bijeenkomsten tot 1 april
2020 tegen te gaan en waar mogelijk af te gelasten. In eerste instantie was
daarbij een grens aangehouden om bijeenkomsten van 100 personen en meer
te verbieden. Wij waren toen nog van mening dat dit met wat “plooiwerk”
voor ons zou betekenen dat wij wel door zouden kunnen. Ook de PKN heeft
de kerkelijke gemeenten laten weten zich hierbij aan te sluiten en geadviseerd
kerkdiensten van meer dan 100 personen niet door te laten gaan.
De classispredikant van Fryslân, ds. W. Beekman, adviseerde bovendien om
helemaal geen kerkdiensten meer te houden tot 1 april. Dit met name omdat
bij kerkdiensten veelal kwetsbare ouderen aanwezig zijn, die elk mogelijk
contact met het virus dienen te vermijden.
De kerkenraad heeft zich over de ontstane situatie beraden en heeft besloten
alle diensten tot 1 april 2020 te laten vervallen. Daarbij beseft de kerkenraad
zich terdege dat ook de bevestigingsdienst van da. Hilde Graafland hieronder
valt.
Als alternatief voor het volgen van kerkdiensten op zondag kunt u gebruik
maken van televisie of internet (kerkdienstgemist.nl).
Ook onze agenda werd hierdoor behoorlijk in de war geschopt. Maar hier
wordt op dit moment geen rekening mee gehouden en wij hebben ons maar
aan te passen. Dit gaan wij zeker doen. Hoe de plannen in de toekomst er voor
ons uitzien weten we niet, maar we gaan er van uit dat er ook weer een tijd
komt dat wij ons werk weer langzaam op kunnen starten. Maar wanneer? We
wachten wel af. De gezondheid is op dit moment belangrijker dan onze
planning.
Indien u de mogelijkheid hebt, vragen wij u om onze site in de gaten te
houden. Ook omdat ons kerkblad 1x per maand verschijnt en de
ontwikkelingen zich in een snel tempo voordoen.
Wij hopen u zo eerst even te hebben bijgepraat.
Mocht u toch nog met vragen zitten dan kunt u altijd even contact zoeken met
de scriba (Tietie Banga 562371) of de voorzitter (Gerrit Bilker 562395).
Dan nog even het volgende:
Omdat wij inmiddels zelf een predikant hebben (ondanks dat zij nog niet is
bevestigd) en wij ook nog steeds een beroep kunnen doen op Anke Hoekstra
is het niet meer de bedoeling dat u een beroep op onze vorige pastorale werker
Gooitzen Riemersma doet voor werk binnen onze gemeente.
Gerrit Bilker

Fan ‘e nije dûmny
Graag wil ik me een beetje aan jullie voorstellen!
Op 11 maart ben ik, samen met mijn boxer Moses, in Ternaard komen wonen,
in de mooie pastorie aan de Holwerterdyk. We zijn nog druk bezig met ons te
installeren, maar het wordt gezellig en het went snel.
En we troffen het erg met het weer!
Ik kom uit een domineesgezin met 5 kinderen. In mijn jeugd verhuisden we
om de 5 jaar. Vanaf mijn 18e woonden we in Gouda, de stad waar mijn vader
vandaan kwam. Mijn moeder woont er nu in een verpleeghuis, dus ik zal die
reis nog wel eens maken.
In eerste instantie heb ik Sociale Academie gedaan en gewerkt in de
verslavingszorg en jeugdhulpverlening. Op mijn 28ste ben ik geswitcht en
theologie gaan studeren. Dat had toch mijn hart. In mijn studietijd heb ik een
half jaar in Peru gezeten, mede om te kijken of de zending wat voor mij was.
Maar ik kreeg te snel heimwee (!) en ben ook geen type om dat in mijn eentje
te doen. Zo kwam ik uiteindelijk bij het predikantschap uit. Een keuze waar ik
nooit spijt van heb gehad!
Met veel plezier en liefde ben ik al ruim 25 jaar predikant. Begonnen in
Scharendijke op Schouwen-Duiveland, vertrok ik na 5 jaar naar RotterdamHillegersberg. Daar ben ik 5 ½ jaar gebleven. Toen kwam Veenendaal. Daar
heb ik bijna 14 jaar gediend. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, dat ik
daar zolang ben geweest. Nu ben ik bijna 63 jaar, en ben ik in jullie midden
terechtgekomen. Heel onverwacht voor mijzelf. Ik had wel gedacht, dat ik nog
eens naar Zeeland terug wilde, maar dat het Friesland werd, was een grote
verrassing. Maar het klikte en net als de beroepingscommissie heb ook ik het
gevoel, dat we op elkaars pad zijn gebracht door de Heer, en heb ik er alle
vertrouwen in dat het goed zal gaan.
Dat Frysk…., dat is een extra dimensie en uitdaging! Een ouderling in
Veenendaal heeft me alvast de eerste lessen gegeven. Nu moet ik zien jullie
snel een beetje te verstaan en te begrijpen! Ik ga mijn best doen!
Ik hoop dat we met elkaar een goede en gezegende tijd mogen hebben, waarin
we dienstbaar mogen zijn aan de Heer en aan elkaar en tot zegen voor de
dorpsgemeenschap, waarin we wonen!
Da Hilde Graafland

Nieuws uit wijk 2
Dat wij een levende gemeente zijn hebben wij de afgelopen tijd gemerkt. Dat
er geen kerkdiensten zijn is bij mijn weten nog nooit gebeurd, maar om het
Corona virus geen kans te geven zich verder uit te breiden is dit volgens mij
een wijs besluit en je wilt elkaar natuurlijk ook niet besmetten.
Ook zijn er andere manieren om je geloof te beleven, door bijvoorbeeld een
dienst te volgen op RTV NOF waar 15 maart dhr. Jan van der Meer voorging.
Maar in de gemeente gaan vreugde, maar zeker ook verdriet en zorgen door.
Wij kunnen u even niet bezoeken, maar weet dat God een ieder zijn noden en
behoeften kent.
Ook bij Klaas en Sjoke Herder, waar na een zware operatie, van 5 maanden
geleden, de hoop
op herstel groot was, blijkt na onderzoek dat de kanker terug is gekomen, dit
is natuurlijk.
een behoorlijke domper. Chemo kuren moeten het proces vertragen maar door
het Corona-virus
kunnen deze ook niet door gaan. En dat je dan de gemeente om je heen weet
is natuurlijke een hele troost. Maar nog belangrijker is dat je een kind van
God bent, Hij die je nooit verlaat.
Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.
Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.
We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?
Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.
Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.
Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

Piet Vrieswijk

Passage
Mevr. S. Poepjes komt 21 april onze avond verzorgen
Het onderwerp is deze avond 100 jaar vrouwenbeweging
Aanvang 19.30 in 't Sintrum
Secr. F. Hoekstra – de Haan

Mutaties
Geboren:
Op 16 januari 2020:
Jelte,
z.v. J. de Jong en A. de Jong-Hoekstra,
Achter de Hoven 12, sectie 1
Overgeschreven:
naar de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:
M. Boonstra, De Morgenzon 2A, sectie 1
Verhuisd:
K. Smit,
van Ale-tún 33, sectie 3 naar Ale-tún 12, sectie 3

Verjaardagen
1 W. Vellema
6 C. van der Weij
18 J. Visser
20 P. Bandsma
28 W. Wobbes-Koster
30 T.A. van Schajik

april
Achter de Hoven 2
9151 HJ Holwerd
Beyertstrjitte 54,
9151 KJ Holwerd
Van Bongastrjitte 1B
9151 KB Holwerd
Lania 2
9151 BA Holwerd
Dongeradyk 123
9101 GL Dokkum
Fonteinstrjitte 35
9151 JT Holwerd

Jubilea
De hieronder genoemde echtparen vieren D.V. hun huwelijksjubileum.
Op 11 april 2020:
J. Teertstra en N. Teertstra-Louwen, Prof. Holwardastrjitte 4, 40 jaar
Op 29 april 2020:
K. Hiddema en A. Hiddema-Meindersma, Stasjonswei 29, 50 jaar
Alle jarigen en jubilarissen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods
zegen.

Een berichtje van het IKO
Zoals u gewend bent collecteert de IKO elk jaar voor een goed doel, en
afgelopen jaar was dit voor de duofiets voor de dagopvang voor
dementerenden de Mieden die in een pand op Elba zitten. In totaal waren er 5
collectes die het totaalbedrag van € 742,83 hebben opgebracht. Een geweldig
bedrag en iedereen bedankt voor de gulle gaven.
Als doel voor dit jaar hebben we ook weer een project van het dorp zelf
uitgekozen, nl. de vernieuwing/ verbetering van de speeltuin. Zodat de
kinderen in het dorp in de toekomst veel en vooral veilig in de speeltuin
kunnen spelen.
A. Kooistra-Bosgra

Kort verslag kerkenraadvergadering 13 januari
Welkom en opening:
G. Bilker leest een verhaal over de strijd tussen goed en kwaad die plaats vind
in ieder mens. Degene die gevoed wordt door de mens zal de overwinnaar
zijn.
Daarna gaat hij ons voor in gebed en heet ons welkom op de eerste
vergadering van 2020.
Agenda:
bij het punt rapporten zal worden toegevoegd : bezoekdames.
Notulen kerkenraadvergadering 9/12-2019:
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en ondertekend.
Personalia en pastoralia:
Deze worden doorgenomen.
Tsjerkeblêd en ouderlingenblad:
In beide bladen staan geen opvallende artikelen.
Ingekomen stukken:
Er wordt een moment van stilte in acht genomen ivm het overlijden van
br. G. Wobbes en br. S. Keekstra.
De ingekomen stukken worden benoemd en zijn doorgegeven aan degene
voor wie ze van belang zijn.
De steunaanvragen worden doorgegeven aan de diaconie en de periodieken
kunnen worden meegenomen.
Nagekomen is nog een rondschrijven van R. Ederveen, een harpiste die
medewerking kan verlenen in diensten, ook dit bericht zal worden
doorgegeven aan de belanghebbenden.
Rapporten:
Moderamen:
geen bijzonderheden
Diaconie/ ZWO-E:
geen bijzonderheden.

Jeugd en jongerenwerk:
de clubs lopen redelijk maar de opkomst kan beter. Het lijkt een aflopende
zaak te zijn. Wat moeten/kunnen we hier aan doen
Kerkrentmeesters:
Geen bijzonderheden.
Classis/cluster:
De volgende vergadering is in februari.
IKO:
De volgende vergadering is ook in februari.
Commissie bijzondere diensten:
Heeft nog geen bijzonderheden, de commissie word bedankt voor de
geslaagde kerstdienst.
Andere vergaderingen:
Er zijn geen andere vergaderingen bezocht.
Bezoekdames:
A. Hoekstra zal in februari een samenkomst met alle bezoekdames
organiseren. De wijkouderlingen krijgen hier bericht van.
Beroepingscommissie:
Bij de stukken was er een eindrapportage van deze commissie. Dit rapport is
door de kerkenraadsleden doorgenomen. In het rapport staat de werkwijze van
de commissie en haar ervaringen. Er zijn veel kandidaten voor onze vacature
benaderd maar na een jaar was er nog geen succes. De commissie kreeg van 2
oud predikanten van Ternaard de tip op Ds. Hilde Graafland uit Veenendaal te
benaderen. De commissie heeft contact met haar opgenomen en dit heeft na
veel gesprekken en vergaderen geleid tot het voordragen tot beroepen van
deze dominee als nieuwe predikant voor de gemeenten Ternaard en Holwerd.
De kerkenraad stemt hiermee in. In beide gemeenten zal op 20 januari een
gemeenteavond worden georganiseerd om de gemeenten over deze voordracht
te horen en hun instemming voor een uit te brengen beroep te vragen.
Nieuwe ambtsdragers:
Tot nu toe zijn er 2 diakenen gevonden, en N. Teertstra wil eventueel het
scribaat voor haar resterende periode overnemen. Dan zou er een nieuwe
notulist gevonden moeten worden. De zoektocht gaat verder.

Gemeenteavond 20/1-2020:
Op deze avond komen de begroting en de voordracht tot beroepen van Ds. H.
Graafland aan de orde.
Volgende vergadering:
24 februari 2020.
Sluiting:
N. Veenema leest het gedicht “God zorgt” en G. Bilker dankt ons voor onze
aanwezigheid en wenst ons wel thuis.

Het Tsjerkeblêd voor de maand mei verschijnt in week 17
Kopij uiterlijk donderdag 16 april inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Nieuws van de ZWO-E
Uit de vergadering van 25 september 2019 is naar voren gekomen dat wij ons
als ZWOE Dokkum e.o. voor de komende twee jaar (2020-2022) zullen
aansluiten bij het classicale project van Kerk in Aktie
Fryslân foar Rwanda
Wij ondersteunen een drietal partnerorganisaties
1 Mwanda Ukunda………opvang en scholing van weeskinderen
2 Zendingsdiaconessen Abaja ba Kristo………met zusters werken aan
voldoende eten.
3 Presbyteriaanse kerk Rwanda……….Kerk als plek van hoop, hulp en
verzoening.
De vier kandidaten voor een bestuursfunctie stellen zich voor, er zijn geen
bezwaren ingediend tegen
het onderling verdelen van de bestuursfuncties.
Voorzitter: dhr. H. van der Heide secretaris: dhr. G. van der Woude
Penningmeester: mevr. A. Kamma algemeen bestuurslid mevr. B. van der
Meer

Verslag van de vergadering ZWOE ring Dokkum e.o –op 26 Februari 2020.

Opening:
Mevr. Bauwina v.d. Meer, geeft voor zij de vergadering opent aan dat zij de
avond zal leiden in plaats van Henk v.d. Heide, die om gezondheidsredenen
vanavond niet aanwezig kan zijn. Zij wenst hem sterkte, beterschap en Gods
nabijheid toe.
Mededelingen:
Het nieuwe bestuur heeft in haar eerste vergadering een aantal zaken
besproken die nu ter beoordeling aan de vergadering zullen worden
voorgelegd.
Als bestuur:
- vinden we het belangrijk om op deze manier (ZWOE ring Dokkum e.o.) met
elkaar verbonden te blijven. Dit betekend voor ons dat we met elkaar de
verantwoording op ons nemen voor wat het bestuur betreft. We hebben als
bestuur besloten om dit jaar als leerjaar te zien en stellen voor om daarna elk
jaar in de najaarsvergadering één bestuurslid te vervangen. De zittingsperiode
is 4 jaar, zo voorkom je dat je na 4 jaar een geheel nieuw bestuur moet zoeken
en waarborg je de continuïteit.
- stellen we voor om jaarlijks een bijdrage van €25,- van elke gemeente te
vragen voor gemaakte onkosten, de penningmeester zal voor de jaarlijkse
nota’s zorgen.
- zien we graag dat de ZWOE-vergaderingen elke keer bij een andere
gemeente worden gehouden, met het verzoek dat de betreffende gemeente de
vergadering verwelkomd en in zijn welkomstwoord iets over de activiteiten
van zijn/haar diaconie/zendingscommissie verteld. Hierna neemt het bestuur
de leiding van de vergadering over.
- vragen we suggesties of punten voor de volgende vergadering(en), dat hoeft
nu niet alleen op deze avond zelf maar kan ook te allen tijde naar het emailadres zwoe.dokkum.e.o@gmail.com
- stellen we voor om de volgende vergadering te houden op donderdag 15
oktober 2020. De Geref. Kerk van Driesum ca heeft zich aangeboden als
gastheer.
. . . de vergadering gaat unaniem akkoord met alle voorstellen.

Ander nieuws van de ZWOE
Zoals u weet is Kerk in Aktie Magazine opgehouden met het uitgeven van het
blad “ Vandaar”.
Er kwamen éénmalige uitgaves van: Zout, Begin en Vuur.
Dit magazine bestaat niet meer. Alles is opgegaan in de twee bladen ‘Petrus’
en ‘Woord &Weg’.
Het blad Petrus is een publieksblad en verschijnt vier keer per jaar.
Voorheen verspreidden wij 50 exemplaren van Vandaars, nu krijgen deze
adressen het blad Petrus éénmalig van ons thuisbezorgd. Als u het blad de
moeite waard vind om te lezen kunt u de bijgesloten
antwoordkaart invullen en opsturen. U ontvangt dan het blad gratis in uw
brievenbus.
Het is een mooi leesbaar blad, ik raad u aan om de antwoordkaart te versturen.

Paasgroetenactie
Zoals u van ons gewent bent kunt u ook dit jaar weer een kaart versturen naar
gedetineerden in
Nederlandse en in buitenlandse gevangenissen. Voor dit jaar is er wel wat
verandert.
De kaart voorziet u nu van uw naam en misschien een Paasgroet of
bemoedigende woorden.
Wij nemen de kaart dan in ontvangst en plakken de postzegel erop, doen alles
in een grote envelop
en sturen het op naar het dienstencentrum van de PKN.
Omdat wij in maart als gemeente niet op zondag bij elkaar komen, kunnen de
kaarten niet voor 5 april worden verstuurd. De nieuwe uiterste datum is nu 24
april.
Hopelijk mogen wij als gemeente begin april weer samenkomen en kunnen
wij de kaarten versturen.
Pieter v.d. Woude

U bent mijn redder. Ik zal op U vertrouwen en niet meer
bang zijn. Want U bent mijn kracht en mijn lied.
U heeft mij gered.
Jesaja 12:2

Kerkenraad (moderamen)
Preses:
G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
2e preses:
J. Acronius, Elba 6, tel. 561375 of 06-57265747
Scriba:
T. Banga-Bouma, Beyertstrjitte 69,
tel. 562371, 06-83061242
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:
Secretaresse:
Penningmeester:
Rekeningnr:

J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
T. Verbeek-Akker, Stasjonswei 37,tel. 561695
N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017
NL19RABO0373709285

College van kerkrentmeesters
Voorzitter:
J. Acronius, Elba 6, tel. of 56137506-57265747
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
Jeugdplatform
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

vacant
vacant
vacant

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
T. Banga-Bouma, Beyertstrjitte 69, tel. 562371
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.

