van de Protestantse gemeente Holwerd
Juni 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.

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/

Meditaasje
It is wer myn beurt om it foarstikje foar it tsjerkeblêd te skriuwen.
At ik dit skriuw, bin we yn de njoggende wike fan de coronatiid, neidat we yn
de intilliginte lock down bedarre binne.
As it tsjerkeblêd by jim op de matte falt, bin we alwer in wike fjierder en hat
de minister wer útspraken dien, wer’t ik no noch neat fan wit.
Lit we hoopje dat der wer wat mear romte komme mei foar al dy minsken
wer’t der ekonomysk safolle fan ôfhinget.
Mar tagelyk witte we ek dat der foarsichtich om gien wurde moat, de 1 ½
meter goed yn acht nimme en al dy oare maatregelen dy’t der binne net
ûnderskatte. At we der mei elkoar de hân oan hâlde, kin / mei der miskien
steeds wer in bytsje mear.
As we minsken yn it nijs hearre dy’t corona hân ha, dan moat we it net
ûnderskatte.
It giet hjir yn Fryslân gelokkich best hiel goed, lit we dat sa hâlde. We tink ek
oan al dy minsken, dy’t rekke binne toch de corona, miskien sels der mei
hinne gien bin.
It libben stiet foar ús allegear yn ien kear op syn kop, mar dan hielendal. En
de minsken dy’t achterbliuwe, it is hast net te befetsjen wat der sa gau
gebeurt. Ik hearde ien sizzen “It is sa’t it is” en dat is ek sa, mar der moat wol
hiel hurd skeakelle wurde. We libje fan it iene yn it
oare momint yn in hiele oare wrâld. Mar it is ek wol wer moai om te sjen,
hoe’t der nei nije foarmen en oplossingen socht wurdt.
Hiel skrijend fyn ik it foar de minsken yn de tehuzen, dy’t al wiken net
byelkoar komme kinne. Ik meitsje dit self ek mei. Myn skoanmem is 96 jier
en wennet yn in soarchsintrum en we kinne net nei har ta. We ha
swaaimominten en kin skype, mar as je 96 jier bin en net sa sûn mear, slagget
dat soms net allegear. We witte werom en “it is sa’t it is” mar it fielt net goed.
Hoe as it allegear komme sil, we moat it ôfwachtsje en sa’t ik krekt ek al
neamde it bringt ek wol wer hiele moaie dingen teweech. As tsjerkemienskip
moetsje we elkoar net, mar we besykje om te dwaan wat yn ús mooglikheden
leit.( jo mei altyd ien fan ús belje )
Ik ha self no twa keer foar gean meien yn in lege tsjerke, wittend dat der
minsken sitte te harkje fia kerkomroep.nl. Wat is it mooi dat we elkoar op dy
manier berikke kinne. It falt wolris út, mar dat komt eigenlik allinnich mar
omdat der safolle minsken nei sjogge of harkje. De sinder kin it dan net oan.
As je dan letter nochris besykje, is it faak goed.
It is de bedoeling dat we dit yn juny sa noch troch sette en dat we dan foar
july in wei sykje om wer mei elkoar yn tsjerke de tsjinst belibje te kinnen.
We ha Goeie freed hân, Peaske, Himelfeart en takomt snein hoopje we
Pinkser te fieren.

We fiere en betinke it allegear oars as dat we dat wend wiene, mar it komt wol
de húskeamer yn, of wer’t je de tsjinst meibelibje. Goeie freed, de dea fan
Jezus, Peaske, de opstanding, Himelfeart, it wurdt allinnich seit genoch.
Jezus feart op nei syn Heit yn de Himel. Pinkster, de Hillige Geast is
kommen en wol graach yn’e minsken wenje! Sa lang as Jezus net wer by ús
op ierde werom is, kin, mei we troch de Geast elk momint yn kontakt stean
mei God, dy’t ús sa leaf hat. Wy meie ús burgen witte by Him. Dat dat
freugde en frede jaan mei! Jûst krekt yn muoilike sitewaasjes.
Hear, wês mei ús oant in oare kear,
Wol ús mei jo wjokken hoedzje,
Stypje as de stoarmen woedzje.
Hear , wês mei ús oant in oare kear.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Freonlike groet fan Anke H. R .

Kerkdiensten
Kerkdiensten zijn te volgen via:
www.kerkomroep.nl of op desbetreffende
zondagochtend via www.pkn-ternaard.nl als het
niet mogelijk is om via Kerkomroep.nl of de
Kerkomroep App de kerkdienst te bekijken

De dienst worden, zoals ook in mei, verzorgd vanuit Ternaard
31 mei

mw. M. Folbert-v.d. Heijden

07 juni

Da. H. Graafland

14 juni

Da. H. Graafland

21 juni

mw. A. Hoekstra- Rondaan

28 juni

Da. H. Graafland

Pinksterzondag

Weer naar de kerk
Donderdag 14 mei zijn we als moderamen samen gekomen,
om te praten over het weer opstarten van de kerkdiensten.
Van hogerhand wordt aangegeven, dat er vanaf 1 juli weer kerkdiensten
mogen worden gehouden met maximaal 100 personen.
Zoals het nu staat, zal dit voor ons zondag 5 juli zijn.
we kunnen nu al wel vertellen dat het anders kerkhouden zal zijn dan we
gewend waren.
We zullen ons terdege aan regels moeten houden, om al even wat te noemen:
Er mag niet worden gezongen, er moet 1 ½ meter afstand zijn enz, enz. Wij
gaan ons er in verdiepen.
en in de komende weken krijgt u alles uitgewerkt in een nieuwsbrief!
Namens het moderamen Anke H. R.

“

Nieuws uit de wijken
Wijk 3
In deze coronatijd is het wijkwerk wat behelpen, maar een telefoontje is zo
gepleegd natuurlijk.
Dhr. v.d. Weij blijft nog steeds wat hetzelfde; hij loopt wel in huis maar durft
de deur nog niet uit.
En mevr. Haitsma mist haar man heel erg; ze waren bijna 61 jaar getrouwd
dus dat is heel begrijpelijk.
En eind april moest dhr. Wassenaar plotseling worden opgenomen in het
ziekenhuis met hartklachten. Het bleek niet het hart zelf te zijn, maar dat de
halsslagaders nu allebei bijna helemaal verstopt waren. Op 8 mei is hij aan de
rechter halsslagader geopereerd en de operatie is goed geslaagd en hij is op 12
mei weer thuis gekomen, waar hij nu in zijn eigen vertrouwde omgeving kan
herstellen.
Voor al deze mensen, en ook die niet genoemd zijn, veel beterschap en kracht
en Gods onmisbare zegen toegewenst.
Alie Kooistra-Bosgra

Groot is het gemis van mijn man en onze vader en pake

Klaas Herder
Het overweldigende medeleven tijdens zijn ziekte en bij zijn overlijden is
voor ons een grote troost geweest.
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bezoek, telefoontjes,
bloemen, iedereen die aan de erehaag stond en voor de hartverwarmende
woorden. Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

Sjoke en kinderen.

Dankbetsjûging
Wy wolle eltsenien hertlik tanksizze foar de grutte belangstelling, foar safolle
kaartsjes en blommen ter eare fan ús 50-jierrig houliksjubileum.
It hat ús tige goed dien.
Klaas en Alie Hiddema

Het Tsjerkeblêd voor de maanden juli/augustus verschijnt in week 26
Kopij uiterlijk donderdag 18 juni inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Verjaardagen
1 J. Adema-van der Woude
1 S. Vellinga
24 H. Vlasma-Teitsma
24 G. Faber
26 D. Leegstra-van der Woude

30 G. Osinga

juni
Haniastrjitte 3
9151 HN Holwerd
Foarstrjitte 3
9151 HD Holwerd
J. Piersonstrjitte 4
9151 JS Holwerd
Tsjerkestrjitte 9
9151 HV Holwerd
Birdaarderstraatweg 68
Schouw 14
9101 DA Dokkum
De Teebus 30
9151 KX Holwerd

Jubileum
D.V. op 5 juni a.s. gedenken
B. Boonstra en A. Boonstra-Acronius,
Nijhof 1-4, dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden.

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

Bloemengroet t/m 21 mei
26 april
3 mei
10 mei
17 mei
21 mei

Mevr. T. Venema-van der Ploeg
Fam K. Vrieswijk-Klein
Mevr. S. Herder-Koree
Fam D. Wassenaar-Ketellapper
Mevr. A. van der Ploeg-Dijkstra

Hemmingawei 22
Stasjonswei 10
Pôlewei 6
Prof. Holwerdastrj. 22
Joh.Piersonstrj. 2

Om elkaar denken, elkaar bemoedigen, kan zoveel betekenen in de
gemeente. Als u iemand weet die ook wel eens een bloemetje kan ontvangen,
kunt u mij altijd bellen. Elisabeth Broersma-Boonstra, tel. 561594.

Kerk en Corona
Als gemeente samenkomen mogen we niet meer
Elke zondagmorgen voel je dat weer.
Elkaar geen goedemorgen kunnen wensen
Je mist gewoon al die mensen.
Onze voorgangers komen nu via het internet bij ons thuis
Net zolang tot we weer samen mogen komen in Gods huis.
Niet meer samen zingen, bidden, de uitleg van Gods woord
Het zondagse ritme is danig verstoord.
We hebben bewondering voor doctoren en het verplegend personeel
En al die andere mensen die doorwerken en dat zijn er veel.
Natuurlijk maken we ons zorgen over de economie
En wanneer krijgen de virologen dit virus onder de knie?
We volgen het nieuws en lezen de krant
En beseffen dat we blij moeten zijn dat we mogen leven in dit rijke land.
Minder bedeelden in arme landen hebben het zwaar te verduren
Voedsel en medicijnen liggen daar niet opgeslagen in loodsen en schuren.
Het collectegeld zondags door de gemeente gegeven
Wordt o.a. gebruikt om arme hulpbehoevende mensen verder te helpen in dit
leven.
“Kerk in Aktie” steunt veel projecten in ontwikkelingslanden
Want daar is geld voor deze projecten niet voorhanden.
Ook de Diaconie/ Zending stort voor projecten geld
Omdat gewoon elke euro telt.
Via de collecte kunnen wij uw gaven niet meer innen
Maar hopelijk komen uw gaven nu via de bank binnen.
Alvast onze hartelijke dank voor uw gift bestemd voor de Kerk
Of voor onze Diaconie en het Zendingswerk.
De betreffende rekeningnummers vindt u op de omslag van het kerkblad.
Ik hoop u spoedig weer te mogen begroeten voor de deur van ‘t Sintrum.
Mvg. Pieter van der Woude

Vandaag
Geef wat minder om je plannen
Leef wat meer in het moment.
Want de toekomst, die komt zeker,
Ook als je er niet aan denkt.
Wees niet bang voor wat gaat komen.
Het is angst, die zorgen schept.
Later is en blijft onzeker.
Wees maar blij met wat je hebt.
De zon staat altijd aan de hemel,
Ook als je haar niet ziet staan.
In jezelf ligt steeds de keuze,
Voor de weg die je wilt gaan.
Word maar niet verliefd op morgen.
Zie de schoonheid van vandaag.
Want het zijn de kleine dingen
Die je altijd bij je draagt.

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

