van de Protestantse gemeente Holwerd
Februari 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/

Meditatie
Mijn Lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.
Mattheus 11: 25 - 30
Als ik begin aan het voorwoord voor het Tsjerkeblêd van februari, komen er
een aantal gebeurtenissen in mijn gedachten voorbij, die toch wel tekenend
zijn geweest voor dit begin van 2021. De eerste vaccinaties ter bestrijding
van het coronavirus, bestorming van het Capitool in Washington, vertrek van
president Trump in Amerika en de inauguratie van president Biden, de Britse
variant van het coronavirus, aardbevingen op verschillende plekken in de
wereld, protesten tegen de corona maatregelen, corona echt wel aanwezig in
Holwerd, de toeslagenaffaire, de val van het kabinet Rutte, de aankondiging
van de avondklok.
En dan zijn we vandaag, als ik dit schrijf nog maar woensdag 20 januari.
Wat gebeurt er veel om ons heen in de wereld.
Om dan nog maar te zwijgen over alles wat er in ons eigen leven soms
gebeurt.
Iedereen kan voor zichzelf in vullen wat hem of haar bezig houdt, in het groot
maar ook in het klein.
Deze hele corona tijd is zwaar, we zijn allemaal corona moe, hoorden we
minister Rutte op woensdag 20 januari zeggen. Ook ik voegde hij eraan toe.
Ja we kunnen er allemaal van meepraten, we zijn er moe van.
In Mattheus 11: 28 lezen we dan dat jezus zegt: Kom naar mij, jullie die
vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Als we verder lezen bij vers 29 , zegt Jezus; Neem mijn juk op je en leer van
mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk
rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Een juk werd vaak gebruikt voor twee dieren, om samen een zware last te
trekken, meestal waren dat ossen.

Op momenten dat het leven als zwaar wordt ervaren, voelt God vaak als de
grote afwezige.
Maar dan horen we Jezus zeggen, neem mijn juk op, er zitten twee kanten
aan, laten we het samen dragen. Ik wil jou helpen, ik wil er voor jou zijn.

'Voetstappen in het zand'
Ik droomde eens en zie, ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door, en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad..."
De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen...
In voor en tegenspoed, we mogen ons gedragen weten.
Een hele vriendelijke groet van Anke H. R.

Het Tsjerkeblêd voor de maand maart verschijnt in week 8.
Kopij uiterlijk donderdag 18 februari inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Kerkdiensten

Zondag 31-jan
’t Sintrum
09.30 uur - ds. P. Beintema, Dokkum
Collecten: 1. Diaconie/Jong Protestant
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. v. Duinen
Zondag 7- febr
’t Sintrum
Werelddiaconaat inname deeldoosjes
09.30uur - da. H.B. Graafland, Holwerd
Collecten: 1. Zending Werelddiaconaat
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

Friese Dienst
organist: dhr. K. Schreiber
beamer: dhr. W. Verbeek

organist: dhr. J. Heeringa
beamer: mw. S. Bandsma

Zondag 14-febr
’t Sintrum
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Organiste: mw. F. de Haan
Beamer: dhr. W. Peterson
Collecten: 1. Diaconie Kerk in Aktie Noodhulp
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. Banga
Zondag 21-febr
’t Sintrum
Voorber.H.A.
09.30 uur - ds. D.C. Groenendijk, Piershil
organist: dhr. K. Schreiber
Beamer: dhr. W. Peterson
Collecten: 1. Zending Kerk in Aktie Werelddiakonaat
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. Teertstra

Zondag 28-febr
’t Sintrum
H. Avondmaal
09.30uur- da. H.B. Graafland, Holwerd
organist: dhr. A. Kooistra
Beamer: mw. T. Verbeek
Collecten: 1. Diaconie Missionair Werk binnenland
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: O. Boonstra

Berichten van de dominee
Een tocht door de woestijn en een jubeljaar
Afgelopen tijd kwam ik twee bijbelse metaforen tegen, die gebruikt werden
om de Coronatijd te duiden. Ze geven te denken.
Het eerste beeld is de woestijnreis. Deze tijd van lockdown, van beperkingen
en isolement kun je vergelijken met de tocht door de woestijn, die Israël
moest maken van het land van de slavernij naar het land van de belofte.
Deze tocht is nog niet ten einde. Elke keer blijkt, dat de weg nog verder gaat
en het beloofde land nog niet in zicht is. Dat valt ons zwaar. De woestijn is
dor en droog, het kost ons moeite. Er is weinig aardigheid aan. Het is ook heel
erg stil in de woestijn. Zo kan ook ons eigen leven wat stil gevallen zijn,
letterlijk en figuurlijk.
De woestijn is ook de plaats, waar Jezus verzocht werd door de duivel. Én de
plaats, waar Johannes de Doper woonde en leefde van sprinkhanen en wilde
honing. Het kan dus de plaats zijn waar je een geestelijke strijd moet leveren
om dichtbij God en bij jezelf te blijven. Maar ook de plaats van verstilling,
van ruimte om de lawaaierigheid van het leven, de gejaagdheid en de
oppervlakkigheid eens los te laten en tot de kern te komen.
Dat laatste zou een positief effect kunnen zijn van de Coronatijd!
De woestijntocht eindigt in het beloofde land. Wat zal dat voor ons zijn?
Terug naar ons oude leven (dat willen we ten diepste allemaal, denk ik), of
zullen we gelouterd zijn? Zullen we andere mensen zijn geworden?
De tweede metafoor vond ik verrassend. Het beeld van het jubeljaar. In het
Oude Testament wordt daarover geschreven. Elk 50ste jaar moet een
‘jubeljaar’ zijn. Dan moet het land braak liggen, zodat het kan herstellen. De
vruchten die het spontaan oplevert, zijn voor de armen en voor de dieren. Ook
gaat iedereen weer terug naar zijn huis en familie. Denk dan aan degenen, die

vanwege schulden in de afgelopen jaren als slaaf of slavin zijn verkocht. Ze
zijn weer vrij. Alle schulden worden kwijtgescholden. Er is een nieuw begin
voor iedereen. Het jubeljaar is daarom letterlijk een ‘jubeljaar’, een jaar van
lofprijzing en dankbaarheid.
Dit is wel een positief beeld voor deze Coronatijd.
Maar zo kunnen we er ook naar proberen te kijken. Dat het een tijd van
loslaten is. Van onze verworvenheden, onze luxe levensstijl, van onze
grenzeloze consumptiedrang. Dingen, die ons leven vol en druk maakten, te
vol en te druk. We moeten afkicken. De winkels zijn dicht, de theaters
gesloten, de kerkdiensten eveneens (wat een luxe, beseffen we nu, dat we
iedere zondag zomaar naar de kerk konden). De natuur ademt op, de
vervuiling neemt een beetje af. Dat de schulden worden herverdeeld, dat zien
we eerlijk gezegd niet. Er worden veel schulden gemaakt in deze tijd, door de
mensen die gedwongen zijn hun handel neer te leggen. Dat is pijnlijk. Maar
het geeft ook gelegenheid om te beseffen, dat we zonder allerlei nieuwe
spullen heel goed kunnen leven. Dat al die spullen ballast zijn. Dat we schoon
schip maken. Hoewel het een moeilijke en zware tijd is, komt er ook iets van
het ongecompliceerde leven boven. Dan geeft deze tijd ons de mogelijkheid
om opnieuw te beginnen.
Beide metaforen kunnen ons helpen. Ook als gemeente. Maar dan moeten we
ze wel aktief oppakken en invulling geven. Om in verlies winst te zien, dat
vergt moed, kracht en geduld. Dat wens ik ons allen toe, oud en jong.
Intussen is het werk in de gemeente tot een minimum beperkt. Het
moderamen van de kerkenraad vergadert nog om de lopende zaken te doen.
De diensten zijn er gelukkig elke zondag. We prijzen ons gelukkig met de
camera, die ons thuis helpt om de diensten te kunnen blijven volgen. Er is een
beetje bezoekwerk. Dat laatste wordt beperkt door de Corona, die
toch wel stevig rondwaart in het dorp en in families. Tegelijk is er wel
behoefte aan ontmoeting en gesprek. De nieuwe extra beperkingen, met name
dat er maar 1 kontakt per dag mag zijn, zet het wel verder onder druk. In de
tehuizen is heel weinig mogelijk.
Ik wil het graag nog een keer zeggen: Als u of jij het fijn vindt dat er iemand
van de kerk komt, de wijkouderling, Anke Hoekstra of ondergetekende, laat
het dan weten. Stuur een mailtje of bel ons. Dan kijken we hoe we dat gaan
organiseren.
Op 28 februari hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Ik nodig jullie uit
om thuis de dienst te volgen en het Avondmaal mee te vieren. Dat kan, door
voorafgaand aan de dienst een stukje brood en een glaasje wijn (of sap, of
desnoods water) klaar te zetten. Via Kerkdienst Gemist kunnen we zo toch

samen de dienst houden en op hetzelfde moment, thuis en in de kerk,
Avondmaal vieren. Zo worden we versterkt met brood en wijn, iets wat we
juist in deze situatie heel hard nodig hebben.
Er is nog een nieuw initiatief genomen: Samen lezen in de 40-dagentijd
Op Aswoensdag 17 februari begint de 40-dagentijd. Tot Pasen, dat dit jaar
valt op 4 april, tellen we 40 dagen (en 6 zondagen).
Een aantal collega’s uit de omgeving hebben ons uitgenodigd om mee te doen
met een gezamenlijk 40-dagen project. Het houdt in, dat iedere deelnemer een
dagboek ontvangt, met voor iedere dag een stukje om te lezen, te overdenken,
een paar vragen te beantwoorden en te bidden. Iedere week is er op
donderdagavond online een toerusting door twee van de voorgangers. Daarna
kan er online in kleine groepen worden doorgepraat. Dat laatste wordt per
gemeente georganiseerd onder leiding van de eigen predikant.
Ik denk dat het een goede mogelijkheid biedt voor iedereen, die bewust de 40
dagen wil beleven en er aandacht aan wil geven. Het aardige is natuurlijk ook,
dat er een wekelijkse ontmoeting aan vast zit, al is het online.
Ik heb me in ieder geval aangemeld als deelnemer en als voorganger voor
Holwerd en Ternaard. En ik nodig jullie en gemeenteleden in Ternaard uit om
je aan te melden bij mij, als je mee wilt doen.
Om de online ontmoetingen mogelijk te maken, moet je wel beschikken over
een computer en een microfoon/camera. Als je daar vragen over hebt,
proberen we met een paar handige mensen dat op te lossen.
Mocht je mee willen doen: meld je bij h.graafland1@kpnplanet.nl .
Da. Hilde Graafland

Nieuws van de kindernevendienst
I.v.m. de verlengde lockdown zal er ook in februari helaas geen
kindernevendienst worden gehouden. We zullen de verdere ontwikkelingen
moeten afwachten maar hopen dat we jullie binnenkort weer kunnen
begroeten op de kindernevendienst.
Groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema

Nieuws uit wijk 2
Het werd een heel andere oudejaarsdag dan Harm en Anneke van der Ploeg
gewend waren.
Nee, geen oliebollen bij de koffie en om 12.00 uur ’s avonds veel heil en
zegen, maar door ernstige benauwdheid moest Harm opgenomen worden in
het ziekenhuis. Hier kwam Harm direct aan het zuurstof en heeft hier ruim
een week aan gelegen.
Op zaterdag 9 januari mocht Harm weer naar huis.
Maar zoals Anneke steeds zegt: út moat fier wei komme. Met kleine stapjes
gaat Harm vooruit. En het is dan goed dat je je in Gods hand geborgen weet
,en de aandacht van u als gemeente ervaren zij als waardevol.
Mevr. Wobbes is in haar appartement in Dongeraheem lelijk ten val gekomen
en moest opgenomen worden in de 24 uurs zorg van de Sionsberg. Hier heeft
mevr. Wobbes het corona virus opgelopen en werd opgenomen in het Anna
Schotanus huis in Heerenveen. In het contact wat ik met
Douwe Wobbes heb, omschreef hij haar toestand als zorgelijk, en moeilijk
nu er geen bezoek mogelijk is. In het laatste bericht wat Douwe stuurde was
het allemaal veel beter, mevr. Wobbes was positief gestemd en al bezig met
een vervolg traject. Wij hopen en bidden dat ook de fam. Wobbes snel door
deze zorgelijke tijd mag komen. Wanneer u haar een kaartje wilt sturen is dit
haar adres:
Anne Schotanus covid huis
Kamer 8
Marktweg 104
8444 AC Heerenveen
Dan zijn er ook gemeenteleden, en niet alleen in wijk 2 die getroffen zijn
door het corona virus. Het is voor een ieder een vervelende tijd waar
eenzaamheid op de loer ligt. En nee, wij kunnen niet doen wat wij gewend
waren te doen, maar wij moeten met z’n allen door deze vreemde tijd heen
zien te komen. Ja er zijn zelfs gemeenteleden die in deze tijd een geliefde
hebben verloren en toen ik dit vers las sprak mij dit zeer aan en wil dit graag
met u delen.
Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord
Wijs mij de weg en leid mij veilig voort
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet
Ik heb u lief o Heer, verlaat mij niet
Piet Vrieswijk

Mutaties
Overgeschreven:
naar de Protestantse Gemeente Groningen:
F.W. Akkerman, Stasjonswei 37; sectie 1
Geregistreerd partnerschap:
23 juli 2020:
W. Boonstra en E. Terpstra, Gernierspaad 3; sectie 3
22 december 2020:
J.J. Hoekstra en M. Bultema, Van Aylvawâl 14; sectie 2

Verjaardagen
4 F. Hoekstra – de Haan
7 C. Zijlstra
8 M. Boonstra – de Jong
13 M.J. Bloem
17 A. Vellinga – Poortinga
21 J.J. Castelein-Ponne
22 N. Veldema – Groenia
24 H. van der Weij – Fennema
26 H. van der Ploeg
27 T. Rintjema
28 I. van Slooten – Sijbesma

februari
De Teebus 4
9151 KX Holwerd
Elba 2
9151 AB Holwerd
Foswerterstrjitte 71, K 227
9172 PS Ferwert
Beyertstrjitte 97
9151 KG Holwerd
Foarstrjitte 3
9151 HD Holwerd
Beyertstrjitte 3
9151 KD Holwerd
Dongeradyk 81
9101 GK Dokkum
Beyertstrjitte 54
9151 KJ Holwerd
Foarstrjitte 24
9151 HE Holwerd
Moppenbuorren 10
9151 JC Holwerd
Fonteinstrjitte 12
9151 JW Holwerd

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

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de vele berichtjes via de telefoon en de
vele kaartjes die we hebben gekregen na het verblijf in het ziekenhuis van
Harm. Het heeft ons heel goed gedaan. Dankjewel lieve mensen.
Hartelijke groet van Harm en Anneke

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele reacties ik die
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis in Sneek, bij mijn thuiskomst uit het
ziekenhuis, bij ons 50 jarige huwelijks jubileum en bij mijn verjaardag
ondanks de beperkende maatregelen mochten ontvangen. Het was geweldig.
Bedankt voor alles.
Henk en Sappie Vrieswijk

Paaskaars
Het is in onze gemeente al jaren gebruikelijk dat de paaskaars wordt
aangeboden door een gemeentelid.
Begin april is het pasen en het is nu dus tijd om de paaskaars voor 2021 te
bestellen.
Als er iemand van u is die de paaskaars dit jaar voor zijn rekening wil nemen
dan hoor ik dit graag van u.
Neemt u even contact met mij op dan breng ik een catalogus bij u en kunt u
een kaars uitkiezen.
Netty Teertstra
e-mail: jteerstra01@hetnet.nl
tel. : 06-2337 4114

Van de kerkrentmeesters
Wist u dat wij als kerk 333 leden hebben die ouder zijn dan 18 jaar?
Dat deze personen op 180 adressen wonen?
Ja, het gaat over geld.
Volgens de begroting is er voor het jaar 2021 €70.000 nodig van de
kerkleden om de kerk draaiende te houden.
Dit is veel geld.
Echter, als we €70.000 delen door de 333 leden is dit €210 per lid per jaar of
€4,00 per week.
Per adres is deze €70.000 gedeeld door 180 €389 per jaar of €7,77 per week.
De kosten van het lidmaatschap van de kerk is vergelijkbaar met dat van een
sport of muziekvereniging.
Als u dit leest heeft u de brief van ons al ontvangen.
Hierin vragen wij uw finaciele bijdrage voor onze kerk.
Gelukkig zijn er ook veel leden welke de kerk een ruime financiele steun
gunnen.
Het zou heel fijn zijn als ieder zijn of haar deel bijdraagt aan onze kerk.
We rekenen gewoon op u.

Gereformeerde Kerk
We hebben een mail ontvangen van dorpsbelang.
Ze willen een enquête houden naar de woonbehoeftes van de inwoners van
Holwerd. Een aantal vragen gaan over grote panden in Holwerd.
Dorpsbelang heeft gevraagd of de Gereformeerde kerk hierin genoemd mag
worden.
We hebben daar positief op
gereageerd.

Namens de kerkrentmeesters
Auke Talsma

40 dagentijd - woestijntijd

Neem de tijd
ja neem 40 dagen de tijd
om jezelf te ontmoeten
als een zwerver doorheen de woestijn
Neem de tijd
Om uit je kwetsbaarheid weer op te staan
Kracht te putten aan je Bron
Rondom jou te kijken en te voelen
dat niemand ooit alleen gaat
Neem de tijd
Ja neem 40 dagen de tijd
om oog in oog te staan
met wat jou beweegt,
en te voelen
wat jouw woestijntocht kleur geeft
Neem de tijd
neem gerust jouw tijd
wel 40 dagen lang
om te voelen:
er zit méér in mij
licht daagt aan de horizon
Antoon van den Putte

Kerkenraad (moderamen)
Preses:
G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
e
2 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:
Secretaresse:
Penningmeester:
Rekeningnr:

J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
T. Tadema, Iest 8
N. Veenema, Ternaarderdyk 7, tel. 562017
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
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
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.

