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Meditatie
Onzekere tijden
Bijna allemaal hebben we wel één of meerdere verzekeringen afgesloten.
Het kenmerkende element van een verzekering is dat er sprake moet zijn van
onzekerheid. We sluiten deze verzekeringen in de hoop, dat we nooit in een
situatie zullen belanden, dat we een beroep op die verzekering moeten doen.
Moeten we dat wèl, dan betekent dat, dat we met een probleem te kampen
hebben. Maar ja, je kunt je niet overal tegen verzekeren.
Er bestaat in Nederland overigens wel een bepaalde groepering, de zgn.
gemoedsbezwaarden, die tegen elke vorm van verzekeren zijn. Men vindt het
in strijd met God’s voorzienigheid.
‘De Heere bestuurt alle dingen en niets in het leven gebeurt bij toeval. Vooren tegenspoed komt uit Gods Vaderlijke hand. Christenen mogen niet door het
afsluiten van verzekeringen proberen onder Gods besturing uit te komen’.
Iedereen, en dan ook echt niemand uitgezonderd, bevindt zich momenteel in
een zeer onzekere tijd. Onzeker wat betreft gezondheid van zowel zichzelf,
naaste familieleden, buren, kennissen, collega’s.
Onzeker wat betreft het hebben, of het kunnen behouden van werk.
Onzeker wat betreft het kunnen blijven voortbestaan van je bedrijf, dat soms
al vele tientallen jaren heeft bestaan en dat zich nu in feite in een periode van
2 a 3 maanden tijd plotseling aan de financiële afgrond bevindt.
En wat helemaal onzeker is: hoe lang zal deze toestand nog duren?
Op het moment dat ik dit stukje zit te schrijven is er sprake van enige
versoepeling van de “Corona-maatregelen’ maar de situatie is nog lang niet
zeker.
We bevinden ons momenteel in een toestand waarvan we ons een jaar geleden
absoluut geen voorstelling van konden maken. We hebben in Nederland, in
vergelijking met vele andere landen, een meer dan goede gezondheidszorg.
Onze sociale voorzieningen zijn zodanig dat, een enkele uitzondering daar
gelaten, in bepaalde mate iedereen waar nodig, wordt verzorgd.
De afgelopen paar jaren bevond de Nederlandse economie zich in een
dusdanige positie dat we steeds maar over vooruitgang en verbetering hoorden
en dat ons land zich wat de financiën betreft, steeds in de top van Europa wist.
In september vorig jaar wisten sommige 2e Kamerleden zelfs te melden dat we
zo rijk zijn dat ‘het geld tegen de plinten op klotst’.
Op de stijging van de zeespiegel en het stikstofprobleem na ging het allemaal
prima. En ja, ook deze probleempjes gingen we zeker oplossen, we wisten
alleen nog niet hoe, maar dat zagen we later dan wel. Dat was zeker!

Ook in de Bijbel kunnen we lezen over situaties waarin er sprake was van
onzekere tijden.
Bijvoorbeeld de lange periode van droogte waardoor de zonen van Jakob door
de nood waren gedwongen voedsel in Egypte te kopen. Het hele MiddenOosten bevond zich in een periode van voedselschaarste, de 7 magere jaren.
Hongersnood, behalve in Egypte, waar Jozef de farao had gewaarschuwd na
van God in de gevangenis een voorspellende droom te hebben ontvangen.
Later volgen er nog vele malen onzekere tijden zoals de onderdrukking van de
Israëlieten door Egypte, de 40-jarige tocht door de woestijn en zelfs een
jarenlange ballingschap waarin God door middel van Esther en Mordechaï het
volk voor uitroeiing wist te behoeden.
Vele verhalen komen we tegen waarin de toestand uitermate kritiek lijkt en
ook werkelijk is. Maar iedere keer na zo’n bijna uitzichtloze situatie zien we
dat God ingrijpt. Ook in de tijd van vandaag mogen we die helpende God bij
ons weten en om zijn zegenrijke zorg bidden.
Bidden, dat er een vaccin of een andere oplossing tegen het Corona-virus
wordt gevonden.
Bidden, dat de tijd spoedig komt dat we elkaar een hand of een zoen mogen
geven en elkaar weer kunnen omhelzen.
Bidden, dat de tijd spoedig komt dat we weer eens een hand op onze schouder
voelen van een bekende die even vraagt hoe het met je gaat.
Bidden, dat we onze familieleden en/of bekenden die in een verzorgingstehuis
wonen of in een verpleeginrichting worden verzorgd, weer gewoon kunnen
bezoeken.
Bidden, dat we via internet geen rouwdiensten meemaken waarbij behalve een
heel klein aantal mensen, niemand anders aanwezig mag zijn en het daarom
ook niet mogelijk is om de nabestaanden van een overledene even persoonlijk
te ontmoeten en te bemoedigen.
Bidden, voor onze 3 voorgangsters en de Kerkenraden van Ternaard en
Holwerd en dat we, hoe mooi en goed alles ook wordt geregeld en we onze
kerkdiensten via internet kunnen volgen, wij God en elkaar binnenkort weer
zonder allerhande beperkingen, in onze kerkgebouwen kunnen ontmoeten.
En dat die tijd weer komt, dat is zeker!
“Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn
dat wat je niet ziet, toch bestaat” is een citaat uit de Groot Nieuwsbijbel.
Daarop mogen we vertrouwen. Zullen we dan maar proberen om ons daaraan
vast te houden?
Jappie Banga

Kerkdiensten

Zondag 5 juli
't Sintrum
09.30 uur- mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Organist: dhr. K. Schreiber
beamer: A. Vellema
Collecte: 1. Diaconie-Zomerdiaconaat
2. Zending
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. de Ruiter
Zondag 12 juli
't Sintrum
09.30 uur - dhr. G. Riemersma, Dokkum
Collecte: 1. Diaconie
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

organiste: mw. F. de Haan
beamer: V. Vellinga

Zondag 19 juli
't Sintrum
09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd
organist: dhr. K. Schreiber
Collecte: 1. Zending Werelddiaconaat
beamer: W. Verbeek
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. Boonstra
Zondag 26 juli
't Sintrum
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
organist: dhr. A. Kooistra
Collecte: 1. Diaconie
beamer: Verbeek
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 2 aug.
't Sintrum
09.30 uur - mw. M. Folbert-vd Heijden, Ternaard
Organist: dhr. A. Kooistra
beamer: S. Bandsma
Collecte: 1. Diaconie
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. v.d. Hoek
Zondag 9 aug.
't Sintrum
09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd
Collecte: 1. Diaconie
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra
Zondag 16 aug.
't Sintrum
09.30 uur - ds. P. Beintema, Dokkum
Collecte: 1. Zending coll. zomerzending
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra
Zondag 23 aug.
't Sintrum
09.30uur - ds. D.C. Groenendijk, Klundert
Collecte: 1. Diaconie
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. Vellema
Zondag 30 aug.
't Sintrum
09.30 uur - dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard
Collecte: 1. Diaconie
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. T. v.d. Weide
beamer: W. Peterson

organist: dhr. A. Kooistra
beamer: S. Bandsma

organist: dhr. K. Schreiber
beamer: T. Verbeek

organist: dhr. A.Kooistra
beamer: V. Vellinga

Nieuws uit de wijken
Wijk 1
Na een lange periode van ziek zijn, is op 23 mei mevr. L.Tamminga Hylkema overleden. Ondanks haar kwetsbare gezondheid had ze steeds nog
de moed om door te gaan, en te genieten van kleine dingen. Dankbaar voor de
zorg van haar man en familie.
Mag het geloof de familie troostend en sterkend nabij zijn.
Geslaagden; We willen alle geslaagden van harte feliciteren met hun diploma!
Geweldig, toch nog een feestje gevierd! Veel succes bij jullie vervolg
opleiding of baan!
Klaas en Dieneke Vrieswijk zijn verhuisd naar Dokkum.
Bedankt voor uw inzet en meeleven met de gemeente. We wensen u alle
goeds en Gods zegen toe!
Over enkele weken begint de vakantietijd, voor velen genieten maar ook is er
dan juist onrust en eenzaamheid. Laten we proberen om naar elkaar te blijven
omzien. Ook wensen we alle zieken beterschap, hoop en vrede toe!
Hij zegent ons voor altijd, is voor ons en achter ons.
Altijd om ons heen, Hij zal ons wijzen welke weg we moeten gaan.
En onderweg beschermen en ontfermen.
Laten we schuilen bij Hem, als er een storm woedt, Hij zegent ons voor altijd!
Groet Djoke Schaap-Hiddema

Wijk 2
Drôvich jouwe wy jo kennis fan it ferstjeren fan
ús mem, beppe en oerbeppe
Dit stond op de rouwkaart van Klaske van der Ploeg Jansma.
Klaske is op 25 mei overleden in de leeftijd van 86 jaar.
Wij wensen de kinderen Gods nabijheid toe om dit verlies
te dragen.

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als je veel wordt ontnomen
Als je je zelfstandigheid verliest
Dan komt de tijd dat het einde goed is.
Een in memoriam volgt elders in dit blad.
Piet Vrieswijk

Mutaties
Overleden:
op 23 mei 2020:
E. Tamminga-Hijlkema, De Kamp 2, op de leeftijd van 79 jaar
op 25 mei 2020:
K. van der Ploeg-Jansma, Pôlewei 10, op de leeftijd van 86 jaar
Overgeschreven:
naar de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:
K. Vrieswijk en E.T. Vrieswijk-Klein, Stasjonswei 10; sectie 1

Verjaardagen
4 J. Hiddema
10 M.J. Rintjema-Kruize
11 J. Fennema-Dijkman
12 E. Boonstra
13 D. Wassenaar
17 H. Vrieswijk
25 D. Koopmans
28 J.H. Kindermann-Donker

juli
Stasjonswei 23
9151 JL Holwerd
De Morgenzon 10
9151 KM Holwerd
Ale-tún 8
9151 KS Holwerd
Van Aylvawâl 10
9151 HK Holwerd
Prof. Holwardastrjitte 22
9151 KW Holwerd
De Teebus 10
9151 KX Holwerd
Pôlewei 18
9151 HX Holwerd
Blomsteech 8
9151 HZ Holwerd

Verjaardagen

augustus

2 W. Faber-Miedema
3 R. Tamminga
4 A. Haitsma-de Haan
7 T. Venema-van der Ploeg
11 A. Castelein
13 T. van der Ploeg-Hoekstra
18 F. Vellema
24 G. Wassenaar-Ketellapper
26 B. Boonstra
26 K. Vellema-Reitsma

Tsjerkestrjitte 9
9151 HV Holwerd
De Kamp 2
9151 KA Holwerd
Gernierspaad 6
9151 KZ Holwerd
Hemmingawei 22
9151 HP Holwerd
Beyertstrjitte 3
9151 KD Holwerd
Pôlewei 12
9151 HX Holwerd
J. Piersonstrjitte 5
9151 JS Holwerd
Prof. Holwardastrjitte 22
9151 KW Holwerd
Nijhôf 1 – 4
9151 KC Holwerd
J. Piersonstrjitte 5
9151 JS Holwerd

Jubileum
A. Kooistra en A. Kooistra-Bosgra,
Fonteinstrjitte 70, 9151 JX Holwerd, gedenken
D.V. op 3 juli 2020 dat zij 25 jaar geleden in het
huwelijk traden.

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

Correctie
In het juninummer stond het echtpaar Boonstra-Acronius aangegeven
als jubileumpaar. Zij zouden op 5 juni j.l. 55 jaar getrouwd zijn geweest.
In werkelijkheid waren zij op die datum 63 jaar getrouwd en hadden ter
gelegenheid daarvan niet in het kerkblad vermeld hoeven te worden.
Overigens ontvingen zij wel vele kaarten.
Ingewijden feliciteerden hen met hun 63-jarige huwelijksdag; mensen
die het juiste aantal huwelijksjaren niet wisten feliciteerden hen met hun 55e
huwelijksdag.
Uiteraard werden alle gewaardeerde gelukwensen in dank en met blijdschap
ontvangen.
Door mijn foutieve vermelding heb ik een aantal goedbedoelende
kaartverzenders op het verkeerde been gezet en het echtpaar Boonstra enige misschien wel aangename - drukte bezorgd.
Daarvoor bied ik hier mijn excuus aan.
Siem Vellinga

Wijzelf waren wel 55 jaar getrouwd. (vandaar de vergissing???).
Ook wij ontvingen vele felicitaties met evenzovele goede wensen.
Die hebben 26 mei 2020 wel mede opgefleurd; want een behoorlijk
feest zat er niet in met de huidige Coronacrisis.
Des temeer waarderen wij de aandacht die u ons hebt gegeven op
onze trouwdag waardoor die een feestelijk tintje kreeg.
Onze hartelijke dank.
Siem en Anneke

Loslitte yn ús libben mar fêsthâlde yn ús hert.
Noch altiten mis ik myn skat fan in Alle alle oeren fan de dei en ús bern en
bernsbern harren allerleafste heit, pake en oerpake.
Mar we binne ek o sa tankber foar alle minsken dy as yn de tiid fan Alle syn
siikwêzen en ferstjerren ús sa trou besocht ha, mei ús belle ha, kaartsjes en
blommen stjoerd ha, it wie oerweldigjend.
Heel erg bedankt foar alle waarme wurden en blyk fan meilibjen, dit alles hat
ús holpen om it gemis in lyts bytsje mear draachber te meitsjen.
Leave groet fan:
Anna Haitsma-de Haan, bern, bernsbern en oerlytsbern.

Dankbetuiging
In deze bijzondere tijd hebben wij afscheid moeten nemen van myn leave
frou, mem en beppe
Lies Tamminga
Vele gemeenteleden hebben ons gesteund met een kaartje, berichtje en het
aanwezig zijn langs de route naar de begraafplaats.
Daarvoor onze dank.
Het heeft ons goed gedaan.
Rijk, kinderen en kleinkinderen

Yn memoriam Klaske van der Ploeg – Jansma
Klaske van der Ploeg wie in frou, dy’t tsjin je sei: “Ik hyt Klaske hear.” Se
waard berne op 21 novimber 1930 op Farebuorren by Blije en groeide op yn
in grut gesin, weryn se har stientsje bydrage moast. De ferhalen oer har jeugd,
tekene troch de oarloch, makken yndruk op har bern. As jong faam learde se
Sytze van der Ploeg kinnen op de iisbaan fan Holwert en dat resultearde der
yn dat se elkoar it ja wurd joegen op 26 jannewaris 1956. Der wie noch gjin
hûs, mar se soene foarearst op in wenboat wenje oan de Alewâl. Mar al yn de
earste nacht barde it, dat de boat sonk. Al gau binne se doe yn it hûs oan de
Pollewei kommen te wenjen, wat se troch de jierren hinne hielendal self
opknapt ha. Klaske wie handig en die self in protte. Woe har man noch wolris
oer de dingen neitinke, dan hie sy it al dien. Trije bern waarden der geboren,
Sytze wurke by Douwes yn de bakkerij en letter by Prins yn Dokkum, Klaske
wurke by de ruilverkafeling Oost – west Fryslân, se hiene in grutte tún,
werfan de griente beret wurde moast. Se hie it drok mei alles.
Mem wie in pittige frou sa seine de bern, we wisten wat we oan har hiene. Ja
se wie pittig, mar ek ûndernimmend. Har man Sytze hie COPD en is yn 2010
ferstoarn. Hy hold net fan reizigjen, koe net sa goed út Holwert wei, mar se
hiene in stakaravan yn Vledder. Hie Klaske har der altyd by dellein dat se net
fierder as Vledder komme soe wat reizigjen oangie, nei 2010 waard dat oars.
De bern woene har mei ha nei Thailân en Bali en Klaske woe dat graach. Se
hie der wol oer lêzen, mar no koe se it mei eigen eagen sjen. Wat hat se der

fan genoaten. Hast fjouwer jier ferlyn gie it net goed mei har en bliek dat se
alvleesklierkanker hie. It likke net goed, in operaasje moast se ûndergean, mar
se koene niks mear foar har dwaan. Mar it wie echt in wûnder, se knapte op.
Hjir feroare se troch, waard milder en genoat fan alles wat har noch jûn
waard.
Yn maart fan dit jier gie it wer net goed en nei ûndersyk, it bliek dat se
leverkanker hie, kryg se opnij te hearren dat se net wer better wurde koe. Foar
har en de bern wy it in skrik en ek noch yn dizze corona tiid. It wie net
maklik, se fielde har ek wolris iensum. Toen it him oansjen liet dat it net lang
mear duorje soe dat de ein komme soe, ha de bern hieltyd om har hinne stien.
Wat wie se der bliid mei. Foar Klaske, hat it leauwen har hiele libben troch as
in reade tried oanwezig west. It wie ek te hearren yn de lieten dy’t tidens har
ôfskietsjinst klinke mochten. Se hie se self útsocht. Lieten fol fan hoop. Toen
it like dat de ein komme soe, ha ik by har west. Se wie der klear foar. ‘Ik wol
graach nei myn Heit yn de Himel. Nei it grutte feest’, dat wiene har wurden.
Se wie der wis fan, dat se wolkom wie. Tidens de ofskie tsjinst ha we út de
bibel lezen Romeinen 8 31 – 39, it gedeelte wat se self útkeazen hat.
Der stiet boppe: Gods leafde.
“Want ik bin derfan oertsjûge, dat noch dea noch libben, noch ingelen, noch
boppe ierdske hearskers, noch hjoed, noch takomst, noch oare machten, noch
hichte noch djipte, noch wat foar oar skepsel ek, ea ús skiede kin fan Gods
leafde yn Jezus Christus”.
Klaske wie har fan dy leafde bewust en se seach der nei út om yn dy leafde op
te gean.
Moandei 25 maaie wie de ein der. De doar fan de Himel gie foar har iepen. En
se hat hieltyd sein dat at it safier is, dan is it goed
En om dan mei de bibeltekst te sprekken: ‘Wat sille wy dêr no noch mear fan
sizze.’
Dat dit bern, bernsbern en elk dy’t har mist ta treast wêze mei.
It is goed!!!!!!
Anke H. R.

Het Tsjerkeblêd voor de maand september verschijnt in week 35. Kopij
uiterlijk donderdag 20 augustus inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Yn memoriam Lies Tamminga
Frou Tamminga.
En ik mocht Lies sizze, dat hie se it leafst.
Op 4 july 1940 waard se yn Opeinde by Grins geboren.
Se kryg de namme Elisabeth, en har ropnamme waard Lies.
Se wie de âldste yn it gesin, wer ‘t nei har noch 8 bern geboren waarden.
Nei Opeinde giene se nei Exmoarra te wenjen, en toen Lies in famke fan in
jier as 14 wie, ferhúzen se nei Hantumhuzen wer’t har heit smid wie.
As jong famke wurke se by de boer en hat se yn Beetstersweach wurke yn de
ferpleging,
mar fanwege it grutte gesin en mem har reuma waard der ek thús yn
Hantumhûzen
in grut berop op har dien. Se wy deryn hiel trouw, sifere har self faak fuort.
De tyd bruts oan dat Lies ferkearing kryg mei Rijk Tamminga.
Dy kryg wurk yn Veenendaal en Lies gie him efternei.
Se kryg wurk by in fotograaf yn ‘e winkel en wie der ek yn ‘e kost.
Nei trije jier ferkearing, trouden Rijk en Lies op 27 oktober 1960
Op hun troudei wie de troutekst: “Verhef Gij over ons het licht van Uw
aanschijn O Here”
Wat wie dat eiliks in tapaslike tekst. Har hiele libben hat Lies Libbe fan út it
leauwen, ek tidens har siik wêzen wist se dat se it dêr sykje moast. Yn de tiid
dat Lies en Rijk dizze trouwtekst mei krigen, stie it yn Psalm 4 fers 7 yn de
âlde fertaling, mei dizze wurden.
"Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, 0 HEERE!"
In tal jierren lyn is de Bijbel in de gewone taal út kommen.
En der stiet it yn wat oare wurden, mar sa mooi.
Rijke en machtige mensen, jullie zeggen:
‘Voor ons geluk hebben we God niet nodig”
Maar ik weet: Alleen de Heer geeft geluk en vrede!
En dan fierder: Door Hem ben ik gelukkig.
Gelukkiger dan die mensen met al hun rijkdom.
En as je dat dan lêze, wat sprekke dy wurden dan foar Frou Tamminga, in
leave frou, mem en beppe.
Se wie net feeleisend, sifere har self faak fuort.
Dat sein ek de bern, wy stiene altyd op nummer 1.
It houlik waard segene mei trije bern en troch de jierren kamen der in
skoansoan en twa skoandochters by en bernsbern. Yn de 59 jier fan harren
trouwen hat God syn ljocht oer Rijk en Lies skine litten, altyd ha se it
ferwachte fan dat” licht van Uw aanschijn o Here”.
En dat gie net altyd fanself, it wy ek wolris tsjuster, mar it wiene goeie jierren

Op de rouwkaart stie Heer die mij ziet zoals ik ben.
Dat wie Lies har leauwen. De Hear wist wat der yn har om gie.
En toen foarich jier, it gie net goed. Mar wat wie der oan de han?
Se kryg de diagnose alvleesklierkanker, gjin kans mear op better wurden, wol
ferlenging troch it oanbringen fan stents. Se wist dat de ein komme soe, mar
wannear ……………..de dokters stiene fersteld. Wat hat se it sterk droegen,
wat hat se har best dien om troch te gean. Mar se koe net mear, it wie op.
Self hie se keazen foar Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben.
Der is ien , de Eeuwige, dy koe har troch en troch,
God hat har noait los litten, Hy lit noait los, wer’t Hy oan begûn is..
Sneon 23 maaie, is Hy mei har mei gien,
dwars troch de dea hinne fan har ierdske plak, nei har plak by har Heit yn de
Himel
Dat wie har leauwen! Se wie benijd hoe’t it wêze soe, no mei se it oanskouwe.
Dat it leauwen fan Elizabeth Tamminga – Hijlkema in treast wêze mei foar
har man,
bern en beppesizzers en elk dy’t har mist.
Anke H. R.

Kort verslag kerkenraadvergadering maandag 24 februari 2020
Welkom en opening:
G. Bilker heet ons welkom op de laatste kerkenraadvergadering in deze
samenstelling.
Hij leest het verhaal: “vreemdeling zijn” daarin staat Mozes centraal, hij was
vreemdeling in het land van zijn schoonvader maar werd daar in de familie
opgenomen. De link wordt gelegd met de vluchtelingen die nu in ons land
verblijven. Hoe vangen wij die op ???
G. Bilker sluit af met een gedicht over vluchtelingen.
Agenda:
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Notulen kerkenraadvergadering 13 januari 2020:
Na deze te hebben besproken worden de notulen ondertekend.

Personalia en pastoralia:
Deze worden doorgenomen
Tsjerkeblêd, ouderlingenblad:
In beide bladen staan geen opvallende artikelen.
Het Tsjerkeblêd stond deze keer eerder op de website dan dat de exemplaren
op papier bij de gemeenteleden waren rond gebracht !.
Vanaf nu zorgt A. Hiddema er voor dat het tsjerkeblêd op de website komt.
Ingekomen stukken:
De ingekomen stukken worden volgens de lijst doorgenomen.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van A. Haitsma, de rouwkaart wordt
voorgelezen en hij wordt in een moment van stilte herdacht.
Er is een geboorte kaartje van Jelte Jan, zoon van Jan en Agatha de Jong.
Nagekomen zijn nog een schrijven van Kerkbeheer en van Kerkenbeurs
Noord.
Rapporten:
Moderamen:
– geen bijzonderheden
Diaconie/ ZWO-E:
– geen bijzonderheden, zij hebben volgende week dinsdag weer een
vergadering .
Jeugd en jongerenwerk:
– G. Bilker verteld dat de clubs nog draaien maar dat het zeer moeizaam gaat,
vaak
komen er maar een paar jongeren. We hopen dat Da. Graafland ons met het
jongeren werk kan helpen. Het zou jammer zijn als er straks na de
kindernevendienst helemaal niets meer zou zijn voor onze jongeren.
Kerkrentmeesters:
– de collectes worden voortaan behandeld door T. de Ruiter.
Classis:
– er is een vergadering geweest en daar bleek dat alle gemeenten moeiten
hebben om de kerkenraad compleet te krijgen.
IKO:
– er is morgenavond vergadering

Commissie bijzondere diensten:
– de bijzondere dienst van 5/4 wordt (als de doopsgezinde gemeente akkoord
gaat) verplaatst naar 1e paasdag 12/1. De commissie is bezig om van deze
paasdienst een feestelijk gebeuren te maken.
Andere vergaderingen:
– Er is een vergadering geweest van de ouderlingen met de bezoekdames en
deze avond was volgens de ouderlingen zeer goed.
Voortaan zal “de website” worden toegevoegd aan de rapporten.
De bevestiging van Da. Graafland en de nieuwe ambtsdragers zal zijn op
zondag 29 maart in de morgen dienst om 09.30 uur. Na de dienst is er
koffiedrinken.
Ongeveer dezelfde dienst is dan ‘s middags in Ternaard.
Nieuwe ambtsdragers:
Er wordt nog steeds gezocht naar een notuliste of scriba en als het kan een
“extra”ouderling, maar de kerkenraad weet niemand meer die zou kunnen
worden gevraagd als ouderling.
Er zijn wel 2 diakenen en een voorzitter voor het college van kerkrentmeesters
gevonden.
Gemeenteavond:
Er wordt besloten, omdat we in januari net een gemeenteavond hebben gehad,
om de volgende gemeenteavond in mei of juni te plannen.
Volgende vergadering:
30 maart 2020.
Censura Morum avondmaal op 1 maart.
Geen van de kerkenraadsleden heeft bezwaar om met elkaar het avondmaal te
vieren.
Als afsluiting leest E. Broersma het gedicht : Menu voor 2020, en hierna
wenst de voorzitter ons wel thuis
Zoals u ziet zijn deze notulen al van een poos geleden, de reden is bij ons
allen bekent, nl het coronavirus. Op 2 juni zijn we als kerkenraad weer bij
elkaar geweest. We hopen dat we binnenkort onze werkzaamheden voor de
kerk weer langzaam kunnen oppakken.

Er is een land waar ’t altijd zomer is
Er is een land waar ’t altijd zomer is
een land met altijddurend groen.
Dit is het land waar ’t heerlijk toeven is
in ’t heerlijk zonnige seizoen.
De bomen staan er altijd rijk in het blad
en bloemen tonen vol hun pracht.
Daar midden in vindt men de gouden stad
zo mooi door niemand ooit verwacht.
De waterbronnen die er rijkelijk zijn
met water dat groen bevloeit.
Maken het aanzicht tot een groot festijn
en zorgen dat het weelderig groeit.
Dat droomland mogen wij eens binnen gaan
met ruimte en met heerlijkheid.
Het wordt eens thuisland van een blij bestaan
beloofd en door Gods hand bereid.
Justus A. van Tricht

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.

