van de Protestantse gemeente Holwerd
Juni 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
Stil set!
Oan my de beurt om te skriuwen foar ús Tsjerkeblêd. Yn myn holle hâld it
ûngemak fan foarige wike, op Himelfeartsdei my noch tige dwaande.
Yn de media hearden we it neamen en wy as Holwerters, doarpsgenoten fan
de minsken dy’t it treft witte om wa at it giet. We binne der allegear troch
ferslein.
Ik moat tinke oan de preek dy’t ik foarich jier yn july holden ha. Ik neamde
doe it foarbyld dat ds. van der Bogaard hjir ris brûkte yn in preek.
Je rijd over de afsluitdijk en ineens staat daar die brug omhoog.
Stop, je kunt niet meer verder, de brug gaat niet naar beneden, er is iets aan de
hand en moet eerst worden gemaakt. Daar sta je dan en je kunt hoog springen
of laag springen, je moet er in mee.
Sa is it soms ek yn ús libben dat we samar stil set wurde. At we it wolle as
net, it oerkomt je. At we siik wurde, at we gjin wurk mear ha , at der in
ûngemak bart, at we ien ferlieze dy’t we sa leaf ha.
“We waren druk op weg en opeens staan we voor die brug die omhoog staat…
Stilgezet”
En wat kin we der dan mei oan wêze, witte we net wer’t we der mei hinne
moat, wer’t we it sykje moat. Fielt God miskien wol hiel fier fuort.
Mar toch, at wy it net meer witte………….
Blijf bij mij Heer, als ik me weg voel zinken
In golven van beproeving en verdriet
Wanneer ik in de storm denk te verdrinken,
Houd mij dan vast
U die mij ziet.
It hat Pinkster west, 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. Jûst krekt yn muoilike sitewaasjes.
Anke H. R.

Kerkdiensten

Zondag 30- mei ’t Sintrum
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Organist: dhr. K. Schreiber
beamer: mw. T. Verbeek
Collecten: 1. Diaconie Binnenlands Diaconaat
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: O. Boonstra
Zondag 6-juni ’t Sintrum Doopdienst Voorber H.A.
09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd
organist: dhr. K. Schreiber
Collecten: 1. Diaconie
beamer: dhr. V. Vellinga
2. Zending
Er is kindernevendienst in de gebouwtjes bij ’t Sintrum.
Kerkrijden: T. de Ruiter
Zondag 13-juni ’t Sintrum H.Avondmaal
09.30 uur - da. Groenendijk-Meindersma, Zuid Beijerland
Organiste: mw. F. de Haan
beamer: dhr. A. Vellema
Collecten: 1. Diaconie
2. Zending
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. v.d. Hoek
Zondag 20-juni ’t Sintrum I.K.O.
09.30 uur - ds. P. Beintema, Dokkum
organist: dhr. T. v.d. Weide
Beamer: dhr. W. Verbeek
Collecte: Actie herinrichting speeltuin Holwerd
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: dhr. J. Vellema

Zondag 27-juni ’t Sintrum
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Organist: dhr. A. Kooistra
beamer: mw. S. Bandsma
Collecten: 1. Diaconie t.b.v. Kerk in Aktie Noodhulp – Opvang gestrande
vluchtelingen in Griekenland
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

Nieuws uit de wijken
Wijk 1
Mevr. S.Bilker - Mellema is verhuisd naar de Skûle in Metslawier, we wensen
u een goede tijd toe, en Gods nabijheid.
Laten we onze gemeenteleden in verpleeghuizen en zorginstellingen niet
vergeten!
Alle leerlingen die examen moeten doen, heel veel succes !
Ook alle andere jeugd succes bij het afronden van jullie taken, we denken aan
jullie. Het was een vreemd schooljaar.
Uit mijn wijk gaan Piet Vrieswijk en Neeltsje Veenema afscheid nemen van
de kerkenraad. Ook de andere ambstdragers die afscheid gaan nemen ,
bedankt voor jullie inzet en meedenken.
Alle nieuwe ambstdragers en scriba welkom, we hopen op een goede tijd.
Hemelvaartsdag vond er een ernstig ongeluk plaats in Holwerd. We denken
aan beide gezinnen van de jongens, de grootouders, familie en vrienden . Dat
ze de kracht mogen ontvangen om door te gaan, en liefdevolle hulp en
zorg mogen ervaren van God en mensen om hen heen.
We leven mee met hen , hier niet genoemd, maar die te maken hebben met
veel zorgen, ziekte, niet wetend hoe de toekomst eruit zal zien!
Wees hen nabij in deze moeilijke tijd, ontferm U over hen.

God van Licht, wees onze Gids, in twijfels en verdriet.
In ons falen ontbreekt U niet, in Uw liefde reist U mee,
in onze onrust neemt U ons bij de hand.
Bij al onze vragen houdt Uw woord stand,
Groetnis Djoke Schaap - Hiddema

Wijk 3
Voor de tweede keer in een paar maanden kreeg zr. Annie Boonstra-Acronius
te maken met een groot verlies. Eind januari verloor ze haar man en in april
verloor ze haar schoondochter, die na een kort maar zeer hevig ziekbed aan
corona overleed. We bidden haar en haar zoon Bodes en zijn gezin heel veel
kracht toe.
Zr. Tine Boonstra-Fennema is heel vervelend ten val gekomen, waarbij ze
haar heup heeft gebroken. Ze revalideert nu in de Waadwente, en gelukkig
gaat het al wat vooruit.
En op Hemelvaartsdag werd ons dorp opgeschrikt door een verschrikkelijk
auto-ongeluk, waarbij Paul Bouma en Rick Vink waren betrokken. Het is
tragisch dat Paul hierbij is overleden, en Rick moest naar het ziekenhuis.
Gelukkig is Rick voor de afscheidsdienst weer thuis gekomen. We bidden
deze families heel veel sterkte en kracht toe.
Alie Kooistra-Bosgra

Het Tsjerkeblêd voor de maanden juli/augustus verschijnt in week 25
Kopij uiterlijk donderdag 17 juni inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Mutaties
Overgeschreven:
naar de Prot. Gemeente Leeuwarden-Huizum:
E. Zijlstra, Keningsstrjitte 3; sectie 2
naar de Prot. Gemeente Metslawier-Niawier:
S. Bilker-Mellema,
Stasjonswei 12, K 208, 9123 JZ Metslawier; sectie 1
Zij is als voorkeurlid geregistreerd bij onze gemeente.
Geregistreerd partnerschap:
op 22 april 2021:
W.J. Peterson en M. Wouda,
Klokstrjitte 2, sectie 2, zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan.

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
Dongeradyk 117
9101 GL Dokkum
Tsjerkestrjitte 9
9151 HV Holwerd
Birdaarderstraatweg 68
Schouw 14
9101 DA Dokkum
De Teebus 30
9151 KX Holwerd

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

Nieuws van de Kerkrentmeesters
Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat de opbrengsten uit de collectes
tegenwoordig laag zijn.
Het verminderd kerkbezoek door de coronamaatregelen heeft hier grote
invloed op.
Daarnaast hebben we nauwelijks nog (klein) geld op zak.
En soms zijn de collectebonnen weer op.
Binnenkort gaan we het digitaal collecteren invoeren.
Als u hieraan mee wilt doen krijgt u een app op uw telefoon.
Hiermee kunt u tijdens het collecte moment, maar ook op een ander tijdstip,
geld geven voor de opgegeven collecte doelen.
Het maakt niet uit waar u bent.
U kunt net zo gemakkelijk thuis als in kerk uw gift geven.
We maken gebruik van de diensten van givt.
Deze organisatie vraagt hier een bescheiden vergoeding voor.
Op internet kunt u zien wie givt is, hoe ze werken en wat ze doen.
Wij verwachten dat een hogere collecte opbrengst deze kosten ruimschoots
vergoeden.
Er volgt binnenkort meer informatie, en we bieden hulp en ondersteuning bij
het installeren en gebruik van dit systeem.
Namens de kerkrentmeesters,
Auke Talsma

Dankbetúging
Lâns dizze wei wol ik eltsenien bedanke foar it omtinken en de protte
kaartsjes dy’t wy krigen hawwen by myn ferbliuw yn it it sikehûs en nei dat ik
wer thúskaam. It hat ús goed dien.
Klaas en Alie Hiddema

Nieuws van de kindernevendienst
Zondag 6 juni zal de laatste kindernevendienst van dit seizoen worden
gehouden met als thema “Op weg gaan”. De kinderen kunnen voor de dienst
in de gebouwtjes bij ’t Sintrum komen waar wij dan gedurende de kerkdienst
onze eigen dienst zullen hebben.
Tijdens deze kindernevendienst zullen we ook stilstaan bij het afscheid van
Sietske Marije Visser van de kindernevendienst, die na de zomervakantie naar
het voortgezet onderwijs zal gaan.
Graag tot ziens op 6 juni!
Nynke Wijma en Antje Hiddema

In een land van licht en donker
In een land van licht en donker
Opent zich een weg voor jou
Zal er zon zijn en soms wolken
En een ander schoolgebouw
In een land van zon en regen,
Op je eigen benen staan.
Eigen keuzes; eigen wegen
En wij zullen met je gaan.
In het land van nu en later
Doen wij nu een stapje terug
Maar wij zijn er wel, ook morgen
Als een steuntje in de rug
Naar een land van toekomstdromen
Reizen wij, elkaar nabij
Onderweg in licht en donker,
Draagt Gods zegen jou en mij.

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
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

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.

