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Meditatie
Wie niet waagt, wie niet wint…….
Dit is een gezegde waarmee wordt bedoeld: iemand die nooit eens een risico
durft te nemen, zal nooit iets bijzonders bereiken, zal nooit iets extra's in zijn
bezit krijgen.
Op het moment dat ik dit te schrijven zijn net de Olympische winterspelen
van start gegaan. Veel sporters zijn van over de hele wereld naar China
gekomen om het allerhoogste in hun sportcarrière te winnen: een olympische
medaille! Ik zag zojuist snowboarders de meest levensgevaarlijke capriolen
uithalen, zelfs het maken van een 5-voudige salto werd niet geschuwd om het
gestelde doel te bereiken. Ik zag skiërs een berg afdalen met snelheden van
boven de 140km per uur en anderen storten zich met ware doodsverachting op
een piepklein sleetje naar beneden op de rodelbaan. Men doet werkelijk alles
om te komen tot een winnende prestatie.
Maar zoals natuurlijk altijd zijn er bij een wedstrijd winnaars en verliezers. Er
moet echter altijd worden afgewacht of de geleverde prestatie datgene gaat
opleveren, wat je vooraf hebt gedacht. Zo zijn er zgn. favorieten, die op het
moment dat het er echt op aan komt, falen. Daarentegen zijn er ook mensen
die tot een prestatie komen waar niemand, behalve misschien zijzelf, op had
gerekend. Soms komt een beloning helemaal onverwacht!
Ook in de bijbel zien we een team dat tot een prestatie komt welke tot een
totaal onverwacht resultaat leidt.
Een team van 4 mannen komt aanlopen. Ze dragen iemand. Het is een vriend
van hen die zelf niet kan lopen en ze willen hem bij Jezus brengen. Maar het
is druk in het huis waar Jezus is, zo druk dat er geen doorkomen aan is. Ze
zullen eerst waarschijnlijk een paar keer vriendelijk hebben gevraagd om even
ruimte voor hen te maken. Of er uiteindelijk iemand heeft gezegd: “je kunt
voor mijn part het dak op”, weten we niet. Maar het team geeft de moed niet
zo maar op. Liefde maakt soms ook vindingrijk. Ze klimmen via de trap naar
het platte dak, breken een paar tegels weg en laten hun zieke vriend naar
beneden zakken, vlak voor de voeten van Jezus. Wat een opschudding brengt
dat teweeg. De mensen moeten nu wel een stap terug doen. Daar ligt hij aan
Jezus voeten. Zijn liggen voor Jezus is als het ware één schreeuw tot God om
hulp. Jezus zegt tegen de man nadat hij hem eerst zijn zonden heeft vergeven:
“sta op, pak uw bed en loop”.

Met vriendschap en doorzettingsvermogen wordt zelfs het meest ongedachte
toch bereikbaar. Immers, de verlamde man loopt weer.
Vriendschap is een belangrijke christelijke waarde. “Vrienden” noemt Jezus
ons, en hij zegt in Joh 15:13 in het zgn. Gebod der Liefde: “niemand heeft
grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”. Een opmerking
welke duidelijk al vooruitloopt op zijn eigen lijden en sterven. Vriendschap en
doorzettingsvermogen is iets waarin Jezus ons onnavolgbaar is voorgegaan.
Vriendschap en doorzettingsvermogen zien we ook bij de vier mannen en
wellicht ook bij de verlamde man zelf. Misschien is hij nog wel veel moediger
dan zijn vrienden. Hij laat zich meenemen naar Jezus, hij laat zich dragen
door het geloof van zijn vrienden. Hij had ook kunnen zeggen: “nee”.
Hij had kunnen kiezen voor de veilige weg van: “laat maar”.
Ach…, naar Jezus gaan, misschien zet dat alles weer op z’n kop. De stille
hoop op genezing die hij al lang achter zich had gelaten. Het is toch ook wel
goed zo. Toch? Dit ben ik nou eenmaal, ik heb mezelf leren accepteren, laat
me nu maar. Maar dat denkt de verlamde blijkbaar niet. Zijn vrienden geloven
en hij houdt van hen, hij geeft zijn leven in hun handen, want het zijn tenslotte
zijn vrienden. Hij laat toe dat ze met hem sollen, met de beste bedoelingen
weliswaar, maar toch, ze weten waarschijnlijk niet eens goed wat ze doen.
Maar toch, met de moed der wanhoop bereiken ze het best mogelijke
resultaat!
Jezus laat hem weer opstaan, opstaan van zijn draagbed, opstaan uit dat
veilige wereldje zonder al te veel verwachtingen. Hij geeft deze mens weer
terug aan zichzelf, opent weer een nieuwe toekomst, geeft hem een nieuwe
kans.
Soms voel je je sterk, je kunt de hele wereld aan. Je bent als die vier vrienden.
Niets houdt je tegen, vol goede moed en vol geloof ga je je weg. Soms ook
voel je je minder sterk, je hebt geleerd om maar niet teveel te verwachten.
Ergens zou je misschien wel willen geloven of zo, maar je weet het niet zo
goed. Doe dan als die verlamde man die bij Jezus werd gebracht. Laat je
meenemen, laat je dragen op het geloof van de mensen om je heen. Zelf
verwacht je er misschien niets van. Zou het niet alleen maar meer
teleurstelling brengen, en als er al iets is, wie ben jij dan om daar iets van te
mogen verwachten?
Maar laat je toch maar meenemen naar Jezus en naar God die hem aan ons
gezonden heeft.
Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.

Jappie Banga

Kerkdiensten

Zondag 27-febr ’t Sintrum H.Avondmaal
09.30uur da. H.B. Graafland, Holwerd
organist: dhr. A. Kooistra
Collecten: 1. Diaconie
beamer: mw. T. Verbeek
2. Zending
Deurcollecte: onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: O. Boonstra
Zondag 6 mrt ’t Sintrum
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Organist: dhr. K. Schreiber
beamer: dhr. V. Vellinga
Collecten: 1. Zending Kerk in Actie (Rwanda)
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. de Ruiter
Zondag 13 mrt ’t Sintrum Biddag voor Gewas en Arbeid
09.30 uur - mw. M. Folbert-v.d. Heijden, Ternaard
Organist: dhr. K. Schreiber
beamer: dhr. A. Vellema
Collecten: 1. Bidstond collecte
2. Diaconie Binnenlands Diaconaat
Deurcollecte: landelijk jeugdwerk
Er is WEL kindernevendienst
Kerkrijden: J. v.d. Hoek
Zondag 20 mrt ’t Sintrum
09.30uur - ds. D. Schreurs, Hegebeintum
organist: dhr. K. Schreiber
Beamer: dhr. W. Verbeek
Collecten: 1. Diac.(W. Diac. Straatkinderen Indonesië) 40 dagen tijd
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. Vellema

Zondag 27 mrt ’t Sintrum
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Organiste: mw. F. de Haan
Beamer: mw. S. Bandsma
Collecten: 1. Diaconie Missionair werk 40 dagen tijd
2. Zending
Deurcollecte: onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

Geboren:
op 12 juli 2018:
Marte,
d.v. T. de Haan en N. Wijma, Elbasterwei 9; sectie 3
op 7 december 2021:
Hanne,
d.v. T. de Haan en N. Wijma, Elbasterwei 9; sectie 3
Gedoopt:
op 30 januari 2022:
Reitse,
z.v. J. Schaap en B. Schaap-Stienstra, Fonteinstrjitte 69, sectie 2
Overgeschreven:
naar de Prot. gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens:
C. van der Weij en H. van der Weij-Fennema, Beyertstrjitte 54.
Nieuw adres: IJsvogel 65, 9101 XR Dokkum; sectie 3
Zij blijven als voorkeurleden verbonden aan onze gemeente.
naar de Prot. gemeente Feanwâlden-Feanwâldsterwâl:
D. Koopmans, Pôlewei 18; sectie 4
naar de Prot. gemeente Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag:
G. Boonstra, De Morgenzon 2A; sectie 1
van de Prot. gemeente Nes-Wierum:
S. de Beer, Foarstrjitte 29; sectie 2

Jubileum
D.V. op 17 maart 2022 gedenken
P. Bandsma en S. Bandsma-van der Galiën
Lania 2, 9151 BA Holwerd
dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden.

Verjaardagen

maart

10 M. Vrieswijk-van Dijk

Fonteinstrjitte 37
9151 JT Holwerd
Beyertstrjitte 71
9151 KE Holwerd
Pôlewei 12
9151 HX Holwerd
Ale-tún 7
9151 KS Holwerd
Elba 4
9151 AB Holwerd
Prof. Holwardastrjitte 16
9151 KW Holwerd

15 T. Boonstra-Fennema
18 H. van der Ploeg
19 L. Minnema-Haanstra
21 B. Vellema-Dijkstra
28 O. Boonstra

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

“Jouw naam geschreven in Zijn hand.
Jouw naam is door Hem vastgelegd voor het eeuwige bestaan.
Jouw naam zal jou steeds omgeven in deez’ aardse tijd.
En met die naam wekt Hij jou eens tot leven in Zijn Eeuwigheid.”

Tank foar alle blikens fan ferbûnens en meilibjen nei it ferstjerren fan

Lieuwe Hessels Hiddema
It hat ús goed dien.
Groetnis fan famylje Hiddema

Heel hartelijk dank voor de kaartjes en de bloemen die wij kregen toen Harm
in het ziekenhuis lag. Heel veel dank daarvoor.
Hartelijke groeten van Harm en Anneke v.d. Ploeg

Paaskaars
Het is in onze gemeente al jaren gebruikelijk dat de paaskaars wordt
aangeboden door een gemeentelid. Op 17 en 18 april is het Pasen en het
is nu tijd om de paaskaars voor 2022 te bestellen.
Als er iemand van u is die dit jaar de paaskaars wil aanbieden, dan hoor
ik dit graag van u.
Neemt u dan even contact met mij op, dan breng ik u de catalogus en
kunt u een kaars uitzoeken.
Tsjikke van der Woude
e-mail: fam.vdwoude8@gmail.com
tel.nr.: 0519 562002

Het Tsjerkeblêd voor de maand april verschijnt in week 16
Kopij uiterlijk donderdag 17 maart 2022 inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Van de dominee
Wist jij dat ‘vergeten’ niet iets van je verstand is, maar van je hart?
Ik heb altijd gedacht dat het met je hoofd te maken heeft. Maar deze week las
ik een stukje van Dietrich Bonhoeffer, die mijn ogen opende.
Waarom vergeet ik nooit te eten, te drinken of te slapen? Waarom vergeet ik
mijn geliefde niet of mijn kind? Maar waarom vergeet ik wel Gods woord? Of
vergeet ik te bidden?
Het heeft met mijn hart te maken. En in de Bijbel is het hart het centrum van
ons hele leven. Als ik aan iets of iemand met hart en ziel verbonden ben, zal
ik het nooit vergeten. Als ik van God hou, dan vergeet ik niet zo gauw om
kontakt met Hem te zoeken in het lezen van de Bijbel en in het bidden. Tegen
het vergeten beschermt alleen de liefde.
Dat geldt uiteraard niet alleen het geloof. Dat geldt ook andere relaties die we
hebben.Daarom schamen we ons, als we iemand (toch) vergeten zijn…
Wat bijzonder is het dan om te horen, dat God mij van eeuwigheid heeft
liefgehad en mij niet heeft vergeten.
In Jesaja 49: 14 lezen we op de klacht: ‘De HEER heeft mij verlaten, mijn
Heer is mij vergeten’, het antwoord dat de Heer zelf geeft door de profeet
heen: ‘Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten, of harteloos zijn tegen
het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit. Ik
heb je in mijn handpalm gegrift’.
Hij vergeet jou en mij nooit, omdat Hij ons liefheeft. Wat rijk en troostend is
dit! Wij zouden het niet moeten willen om Hém te vergeten, maar juist ons
met hart en ziel aan Hem toe te wijden.
Kringwerk:
Inmiddels zijn de twee bijbelgesprekskringen weer gestart. Dat is fijn!
Hopelijk kunnen we nu een tijdje ongestoord samenkomen, samen lezen en
van elkaar leren en genieten!
We willen ook kijken of we een jongerengesprekskring kunnen starten. Op
woensdag 23 maart om 20 uur komen we bij elkaar om thema’s te bespreken
die jonge mensen aangaan in deze tijd. Er worden uitnodigingen verspreid,
waarop precies staat wat de bedoeling is. Mocht je die niet hebben ontvangen,
mail even dan krijg je hem alsnog (h.graafland1@kpnplanet.nl).
Wil jij een keer komen kijken op één van deze kringen, of wilt u meedoen,
laat het weten. Dan kan ik alle informatie geven en heten we jou hartelijk
welkom! Ook als er andere vragen zijn, laat het weten. Ik kom en luister
graag!
Een hartelijke groet,
Da Hilde Graafland

Nieuws uit de wijken
Wijk 1
Op 1 februari is Jildou Anke geboren, dochter en zusje van Jan, Agatha en
Jelte Jan de Jong. Gefeliciteerd, hoe bijzonder! We wensen jullie kracht en
wijsheid toe bij de opvoeding, dat ze in liefde mag opgroeien, als een parel in
Gods hand!
Op 4 februari waren Jan en Hanneke Hiddema 50 jaar getrouwd, goud!
Gefeliciteerd, we hopen dat het een fijne dag is geweest.
Ondanks vele zorgen, wensen we jullie samen met de kinderen en
kleinkinderen alle goeds, kracht en Gods zegen op het verdere levenspad.
Op zondag 27 februari wordt Ylse Acronius gedoopt. Met instemming van de
kerkenraad wordt Ylse thuis gedoopt door ds. H. Graafland, in het bijzijn van
de naaste familie en een paar kerkenraadsleden. De naam van Ylse wordt
uitgeroepen voor het aangezicht van God, en met Hem verbonden.
Hij is jouw Vriend, kind van God! Dat lijkt zo eenvoudig, maar is toch alles
waard. Juist in deze heftige omstandigheden roept het geloven zoveel vragen
op. Laten we elkaar dragen en steunen in het geloven.
We bidden de familie troost, vrede en liefde toe, van mensen en van God, nu
en in de toekomst.
Laat ons ook in droefenis, en in't duister, heldere lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in't mijn.
We denken aan alle zieke mensen thuis, die zowel geestelijk of lichamelijk
lijden. Aan al degenen die alleen zijn achter gebleven, eenzamen, dat ze fijne
mensen om zich heen weten, die het wat lichter maken.
We denken aan de families van de ernstig zieke kinderen, Ylse en Pieter
Anne, kracht en troost toegewenst! Ook denken we aan Jan Paul Bandsma en
zijn familie, sterkte bij de behandeling, dat alles goed mag gaan. Kracht en
troost toegewenst.
Leef mee met elkaar als er zorgen zijn, verdriet of onzekerheid.
Geef ons Uw vrede, in stilte.
Breng onze onrust tot rust.
Geef ons Uw zegen!
Groetnis Djoke Schaap-Hiddema

Nieuws uit wijk 2
Dhr. S. Vellinga is een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij
had last van hartritmestoornissen. Hij heeft een pacemaker gekregen en
gelukkig ging het toen snel weer de goede kant op. Wel moet hij het nog even
wat rustig aan doen. We wensen hem van harte beterschap toe.
Bij Anne en Pietsje Brander veel zorgen om kleinzoon Pieter Anne. Wat een
vreselijke teleurstelling toen bleek dat de chemokuur niet dat gedaan had wat
het had moeten doen. Opnieuw een operatie en dan nog bestraling. Er is nog
een lange weg te gaan. Wat een moeilijke en spannende tijd. We bidden jullie
Gods nabijheid toe en wensen jullie als gezin heel veel sterkte toe.
Rest mij nog jullie te bedanken voor de lieve kaartjes die we ontvangen
hebben toen we 40 jaar getrouwd waren.
Hartelijke groet Jantsje Banga

Gemeenteavond
Op maandagavond 28 maart hopen we de gemeenteavond te houden
De begroting van 2022 komt dan aan de orde en andere belangrijke zaken.
Na de pauze zullen W. en T. Verbeek een film vertonen met beelden van onze
gemeente en de voormalige Gereformeerde kerk.

Jaargids
Voor het maken en laten drukken van de jaargids hebben we recente gegevens
nodig, moeten er veranderingen aangebracht worden? Wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doorgeven aan de scriba. Graag voor 4 maart.
Dit ivm het laten drukken van de jaargids/jaarverslag voor de gemeenteavond
van 28 maart.
BVD Tsjikke v/d Woude

Yn Memoriam Lieuwe Hessels Hiddema
De Hear is myn Hoeder, Hy wit wa ’t ik bin.
Hy wiist my de paden, troch sinne en skaden,
soe ‘k falle of wifkje, myn help komt fan Him.
As in rots, sterk en betrouber, ha wy yn leafde loslitten,
myn man, ús heit, pake en oerpake
It bin de wurden dy’t op de roukaart stiene fan Lieuwe Hessels- Hiddema.
Lieuwe dy’t wy kinnen ha as in tige belutsen persoan fan ús gemeente.
Troch de jierren hinne hat hy op syn eigen manier ynfûlling jûn oan de taken
wer’t hy foar frege waard. Hy wie oanwêzig,je wisten wat je oan him hiene.
Yn de lêste tyd dat syn sûnens it eigenlik net mear taliet om nei tsjerke ta, woe
hy der gjin praet oer hearre, bûge of barste hy moast nei tsjerke. Mar op
moandei 10 jannewaris rekke hy it sikehûs yn fanwege in herseninfarkt. It wie
net de earste kear dat dit gebeurde, mar it wie wol oars. De gefolgen wiene
heftiger en goed herstel hjirfan soe net barre.Net mear prate kinne, mei steeds
meer dingen holpen wurde moatte, de foarútsichten lieken net goed. Hy joech
it oer, it wie op. En sa kaam der op snein 16 jannewaris in ein oan it libben fan
Lieuwe Hessels Hiddema.
Op sneon 22 jannewaris hat de ôfkiedstsjinst west op de pleats oan de
Mounereed.
In tsjinst, wer’t de bern yn meidiene en fertelden oer de man en heit, sterk,
betrouwber en in rots wer’t je op bouwe koene en wisten wat je oan him
hiene.
Ofskie op de pleats wer’t Lieuwe Hessels Hiddema op 28 febrewaris 1941
berne waard en opgroeide, en nei syn trouwen yn 1964 mei Dinie de Jong
wenjen bleaun. Wer’t de 5 bern dy’t se krigen berne waarden en it wurk wat
foar him sa wichtich wie him ôfspile.
Muoilik hat it foar him west om sa’n 20 jier lyn fan de pleats ôf te gean en it
roer oan soan Hessel oer te jaan. Mar wat wie it moai, dat syn lêste rit fan dy
pleats fol fan betekenis en herinnering, derwei nei syn lêste restplak op hynder
en wein plak fûn. Sa passend by Lieuwe Hessels Hiddema.
Op de roukaart stie Lieuwe Hessels Hiddema op de foto mei achter him oan
de skiep. Hy as de hoeder fan syn skiep. By it ôfskie ha we it beneamd, dat
Lieuwe de hoeder fan syn skiep wie, mar dat hy libbe hat yn it fertrouwen dat
God syn Hear en Hoeder wie.
Troch it libben hinne hat Lieuwe Hiddema mear as ien kear swiere slagen foar
de kiezen krigen wer’t hast gjin trochkommen oan wie. Toch hat er altyd foar

eagen hâlden dat er syn help ha moast fan syn Hear en Hoeder. Yn de lêste
dagen spruts hy it noch út dat hy derop fertrouwde dat hy nei Hûs gie. No in
oantal wiken letter, is der it gemis, mar hoopje en winskje we dat syn frou
Dinie, de bern, pake en oerpakesizzers en elkenien dy’t him misse sil treast en
kreft putte mei út it fertrouwen dat Lieuwe Hessels Hiddema yn syn Hear en
Hoeder hie. Hy mei no sjen, wat foar ús noch in belofte is.
Anke H.R.

Het plaatsen van goedgekeurde notulen in het Tsjerkeblêd komt vaak een tijd
later. Nu i.v.m. alle coronaperikelen en het niet kunnen houden van
vergaderingen, is het wel een hele lange periode nadien. Maar hier volgt toch
de verkorte versie van de laatste goedgekeurde notulen.
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van maandag 25-10-2021

1. Welkom
G. Bilker heet ons welkom op deze vergadering.
2. Opening
De voorzitter leest een verhaal voor over klokken, een nieuw klokje rekent uit
hoeveel tikken zij moet geven per jaar: 63 miljoen. Hierover raakt zij aardig in
de stress. Een oude klok wees haar op deze opgave en was zelf ook
ongelukkig over zoveel “werk”.
Een andere klok met veel ervaring wees hen op het feit dat er maar 1 tik
tegelijk hoefde te worden gedaan en je je dus niet druk hoeft te maken over de
nog miljoenen tikken die nog moeten gaan komen, bijbels gesproken: wees
niet bezorgd voor de dag van morgen.
Daarna gaat hij ons voor in gebed.
3. Agenda
De agenda zal als aangegeven worden gevolgd.
4. Begroting
De boekhouder R. Zijlstra neemt de begroting voor 2022 met ons door. Er zal
volgend jaar een behoorlijk verlies ontstaan, door minder inkomsten en
hogere uitgave. Dit is nog niet echt zorgelijk omdat de voorgaande jaren met
een plus konden worden afgesloten.

De begroting wordt goedgekeurd en ondertekend. De voorzitter bedankt R.
Zijlstra en deze verlaat de vergadering.
5. Notulen
De notulen van de kerkenraadsvergadering van 30 augustus worden zonder
wijzigingen goedgekeurd
8. Ingekomen stukken.
Bij overlijden van een gemeentelid zal de lelie voortaan op de beamer te zien
zijn er staat dan geen lelie meer voor in de kerk, dit om organisatorische
redenen. Dit voorstel wordt aangenomen.
Één van de ingekomen stukken gaat over het project Granny’s for granny’s,
deze groep beppes zorgen voor oma’s in Oeganda. Zij kunnen komen
vertellen over hun project en misschien is dat iets voor een dienst of andere
bijeenkomst. Dit lukt echter dit jaar niet meer. De diaconie neemt de brief
mee.
9. Rapporten:
Moderamen:
Op de agenda van de gemeenteavond van 22 november a.s. zullen in ieder
geval de begroting en de toekomst van onze gemeente staan (hier komen we
straks bij punt 10 van deze agenda op terug). Na de pauze zal T. Verbeek een
film laten zien over onze gemeente.
Smalle kerkenraad:
Er komt een samenkomst van de dominee, de wijkouderlingen en de
wijkassistenten op 15 november a.s. en op 30 januari 2022 zal er een avond
worden georganiseerd voor gemeenteleden van ca. 20 tot ca. 40 jaar.
Dominee heeft aangegeven dat zij het moeilijk vindt om echt in de gemeente
te komen.
Dit komt waarschijnlijk wel door corona, omdat ze niet in Holwerd woont en
omdat zij in onze gemeente maar 8 uur werkt. Daarnaast is de pastorale kant
van onze gemeente goed georganiseerd en loopt dit goed, haar ondersteuning
van de wijkouderlingen in dit werk is belangrijk. Uit de gemeente komen
overigens veel positieve reacties over onze dominee.
Diaconie/ZWO-E:
De kerst attenties zullen op 11 december worden rondgebracht en de diaconie
verzoekt de wijkouderlingen deze datum door te geven aan de wijkassistenten.
College van kerkrentmeesters:
De makelaar heeft al zo’n 20 bezichtigingen gehad in de kerk.
Op de vorige gemeenteavond heeft de gemeente haar toestemming gegeven
voor de verkoop van de kerk.

De familie Dijkman heeft gevraagd of zij het hek van de kerk mogen
overnemen als de nieuwe eigenaar het hek niet wil hebben. Hiermee gaat de
kerkenraad akkoord.
Classis/cluster:
Er is een vergadering geweest en de meeste gemeenten in het cluster hebben
dezelfde problemen als onze gemeente. Volgens G. Bilker zijn het nuttige
vergaderingen omdat er gesproken wordt over hoe andere gemeenten werken
en met de problemen omgaan.
IKO:
Het IKO is bezig met de kerstnachtdienst en in de dienst op 1e kerstdag gaat
Anke Hoekstra voor.
Commissie bijzondere diensten:
De startzondag van 26 september was een succes er waren meer mensen dan
zich hadden opgegeven en er zijn veel complimenten gehoord.
Website:
De geldende coronaregels zouden op de website vermeld kunnen worden,
zodat iedereen op hiervan op de hoogte kan zijn.
Andere vergaderingen:
Er zijn geen andere vergaderingen bezocht.
10. Hoe zien wij de toekomst van onze gemeente.
Dit onderwerp is op de vorige kerkenraadsvergadering besproken maar omdat
er toen veel leden niet aanwezig waren komen we er vanavond op terug.
De vragen zijn:
Hoe krijgen we de kerkenraad voltallig ?, en niet alleen de kerkenraad maar
ook andere functies in de gemeente. Dit probleem gaat heel snel al spelen.
Hoe staan we er over 5 jaar voor ?, wanneer komt het moment dat we moeten
ingrijpen ?
Wanneer wordt het onmogelijk om nog als gemeente te bestaan ?
Dit is niet alleen het probleem van de kerkenraad, de kerkenraad moet
aangeven bij de gemeente waar zij mee zit. Misschien moeten we van te voren
vastleggen hoe te handelen bij bepaalde omstandigheden.
Op de gemeente avond zal dit punt behandeld worden.
13. Rondvraag.
Bij de rondvraag komt naar voren:
-Er is uit de gemeente de vraag geweest waarom Holwerd niet in Geandewei
staat.
Hier over is op de vorige gemeenteavond ook gesproken en toen vond men
dat het belangrijk is dat wij als gemeente een eigen kerkblad hebben.

-Er wordt soms vergeten om te vragen aan de voorgaande dominee om het
declaratie formulier in te vullen. Een punt voor de taak omschrijving. Willen
de dienstdoende ambtsdragers hier om denken !
-Het lied voor de dienst moet weer terug komen, de koster zal gevraagd
worden om hier weer voor te zorgen.
14. Sluiting.
A. Hoekstra leest het gedicht “Troch de tyd hinne”.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ze wel thuis.

Gezamenlijke Vrouwenverenigingen
Op vrijdag 4 maart 2022 wordt de jaarlijkse Wereldgebedsdag gehouden.
Deze vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk, aanvang 19.30 uur.
Het thema is dit jaar: Gods belofte.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Passage Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging
Op dinsdag 15 maart 2022 komen bij ons spreken:
Koos en Ada Stel, met het thema: Geleende gezichten.
"GELEENDE GEZICHTEN" is een kunsthistorisch project van beeldend
kunstenaar ADA STEL uit JOURE.
Het project "Geleende Gezichten" is een serie van 102 portretten van Joodse
kinderen, die leven en toekomst werd ontnomen in de nazivernietigingskampen.
Elk portret staat symbool voor één transport vanuit Nederland.
Haar echtgenoot Koos Stel schreef er de gedichten bij.
Onze bijeenkomsten zijn nu op middag.
Aanvang 14.30 uur.
Wij hopen u dan allemaal weer te ontmoeten.
Gasten zijn hartelijk welkom.
Het Bestuur

Nieuws van de kindernevendienst
Op 13 maart, de tweede zondag van de Veertigdagentijd, is er weer
kindernevendienst en kunnen de kinderen eerst in de kerk komen, waarna we
later naar onze eigen nevendienst gaan.
In de Veertigdagentijd lezen we verhalen uit het evangelie van Johannes. Het
is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en van de
bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om
het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn
leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? In de verhalen horen we
hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw
begin maakt. Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood! Dat
vieren we steeds opnieuw als het Pasen is. Het thema van Kind op Zondag
voor de Veertigdagentijd is dit jaar “Ben je klaar voor het feest?” Samen met
de kinderen ontdekken we wat er nodig is om het Paasfeest te kunnen vieren.
Het thema voor zondag 13 maart is Op de groei n.a.v. Johannes 12:20-36.
Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien.
Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om
vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan.
Graag tot ziens op 13 maart!
Groeten Nynke Wijma en Antje Hiddema

Een slinger van Verhalen
Een slinger van verhalen gaat
als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.
Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest
ontdekt: dat feest is hier!
Erik Idema

Wat vruchtbaar in de aarde valt,
blijft daardoor juist bestaan,
omdat Gods hand bewaren zal
wat nooit voorbij mag gaan.

Kerkenraad (moderamen)
Preses:
G. Bilker, Elbasterwei 25, tel. 562395
e
2 preses:
A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 561249
Scriba:
T. v.d. Woude-Plantinga, de Teebus 8, tel. 562002
E-mail adres:
pkn.holwerd@knid.nl
Lid (diaken):
E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459
Diaconie
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester:
Rekeningnr:

E. Broersma-Boonstra, Ringwei 34, Brantgum, tel. 561594
T. Tadema, Iest 8
T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
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:
Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395
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.

