van de Protestantse gemeente Holwerd
Mei 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/

Meditatie
Mijn omzwervingen en tranen
Hoort God mij? En ziet God mij?
Die vraag kan indringend op ons af komen. Want het leven kan soms
verdraaid moeilijk zijn.
Voor ouderen, maar ook voor jonge mensen. Dat er nare dingen gebeuren,
kwade dingen. Dat moeilijke herinneringen weer de overhand krijgen. Het kan
zomaar ons leven binnenkomen.
Is het echt waar, dat als ik bid – stilletjes in bed, of starend over het water, of
het uitschreeuwend van boosheid – dat God me hoort?
In Psalm 56 staat een heel bijzonder vers:
Mijn omzwervingen hebt U opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik.
Staat het niet alles in uw boek? (vers 9)
De dichter – die zelf in een uiterst penibele situatie verkeert – zegt daarmee,
dat God alles heeft gezien en gehoord. Al zijn omzwervingen, al zijn tranen.
Als dat zo is, dan ziet God en hoort Hij ook, wat wij meemaken en hebben
meegemaakt.
Dan weet Hij van ons verdriet, onze teleurstelling. Van onze eenzaamheid.
Onze trauma’s.
Hoe vaak hebt u in uw leven gehuild?
Ik zou niet weten, hoe vaak ik gehuild heb in mijn leven. Ontelbare keren.
God weet het wel.
Zo goed, zo aandachtig let Hij op ons.
Hij vangt ze op in zijn kruik. De tranen van verdriet. De tranen van woede en
machteloosheid. Zelfs de tranen, die niet meer komen omdat ze op zijn.
En niet alleen die van mij en die van u.
Maar ook die van al zijn mensenkinderen in de hele wereld. In Syrië. In
hongerend Afrika. Op al die Corona-afdelingen. In al die concentratiekampen.
Een zee van tranen moet dat zijn…
Ook mijn omzwervingen houdt Hij bij.
Omzwervingen. Letterlijk. Er zijn jongeren die weglopen van huis. Zwerven
op straat. Ze komen soms op gevaarlijke plaatsen terecht.
Maar ook figuurlijk. In onze gedachten. In onze dromen en slapeloze nachten.
En de omzwervingen van de vluchtelingen en asielzoekers? God houdt het bij.
Hij onthoudt wat voor moeite en sores een mens moet doorstaan.
Dat is wel heel bijzonder, vindt u niet? Dat God zó op ons let.

Dit te mogen weten maakt het leven niet op slag gemakkelijk en moeiteloos.
Maar het geeft wel moed en vertrouwen.
God weet het. Hij is bij mij.
En al wat er gebeurt, en zijn tranen heeft, wacht op Hem, totdat…
Totdat Hij komt, en alle tranen van onze ogen afwist, en het alles nieuw zal
worden.
Da Hilde Graafland

Kerkdiensten
Kerkdiensten zijn te volgen via:
www.kerkomroep.nl

26 april mw. M. Folbert
03 mei

Da. H. Graafland

10 mei

mw. A. Hoekstra

17 mei

mw. M. Folbert

21 mei

Da. H. Graafland

24 mei

mw. A. Hoekstra

31 mei

mw. M. Folbert

Hemelvaart

Pinksterzondag

“Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen
omhooggeheven en opgenomen in een wolk,
zodat ze hem niet meer zagen.“
Handelingen 1:9

Nieuws uit de wijken
Wijk 1
Stil......is het om ons heen.
We komen niet meer samen in onze kerken,en aan huis. We stellen
vergaderingen uit.
Wel zijn er online kerkdiensten, maar misschien niet voor iedereen haalbaar .
Gelukkig zijn er veel manieren gevonden om voor elkaar te zorgen, en
aandacht te geven.
Mocht u toch graag een gesprek met de dominee of ouderling willen, kunt u
altijd contact opnemen!
We vragen ook aandacht voor alle mensen die in de verzorgingstehuizen
liggen, of ziek thuis zijn, vergeet hen niet!
We denken ook aan die gemeenteleden die het moeilijk hebben, aan hen die
rouwen. Veel sterkte en kracht toegewenst.
We zijn dankbaar dat Hij ons vasthoudt in deze bijzondere tijd.
We hebben met Pasen Zijn dood herdacht, en Zijn opstanding gevierd!
Hij laat ons niet alleen, we mogen er op vertrouwen ook in deze onrustige tijd,
dat Hij ons rust en vrede
geeft. Maar natuurlijk zijn er ook nog veel mooie dingen, laten we dat niet
vergeten! Verjaardagen die gevierd worden, bij de fam. K en A Hiddema die
op 29 april 50 jaar zijn getrouwd!
Van harte gefeliciteerd ,een hele fijne dag en Gods zegen toegewenst voor de
toekomst ! Ik wil u en jullie groeten, en voor zover mogelijk goede weken
toewensen.
Djoke Schaap-Hiddema

Wijk 2
Het was zaterdag 21 maart dat Lies Mellema getroffen werd door een
herseninfarct. Het liet zich eerst ernstig aanzien, maar gelukkig bleek het
achteraf nog mee te vallen, 26 maart mocht zij het ziekenhuis verlaten en is
toen opgenomen in de Waadwente voor revalidatie. 8 april is zij weer
thuisgekomen in haar huis aan de Waling Dykstrastrjitte.

Ook zorgen en verdriet bij Tine van der Hoop – Rintjema nu haar partner
Hennie Jansen opgenomen is in Meckema State in Kollum. Vorig jaar werd
Hennie getroffen door een licht herseninfarct en misschien is dit de oorzaak
van de dementie waar Hennie nu hinder van ondervindt. Om dit uit te zoeken
was deze opname noodzakelijk.
De familie van der Ploeg kreeg slecht bericht nu blijkt dat mem Klaske van
der Ploeg-Jansma leverkanker heeft met uitzaaiingen en ongeneeslijk ziek is.
Dat Klaske en haar kinderen Gods nabijheid mogen ervaren in deze
zorgelijke tijd.
Op zondag 12 april is overleden Klaas Herder in de leeftijd van 79 jaar. En
het valt mij zwaar dat wij niet als gemeente afscheid kunnen nemen van
Klaas. En Sjoke en de kinderen kunnen condoleren. Door de strenge regels
gesteld door de regering is dit helaas niet mogelijk. Maar gelukkig voor Sjoke
kon er nog wel met enkele geliefden een dienst worden gehouden, die door
Anke Hoekstra geleid is. Zo kreeg Klaas toch nog een waardig afscheid die hij
verdient. Klaas die zich in Gods hand Geborgen wist en zo ook altijd heeft
geleefd. Dat dit een troost voor Sjoke en haar kinderen mag zijn om dit grote
verlies te dragen.
Als je je voet op de andere oever zet,
en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt,
en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort,
en het blijkt bevrijding te zijn.
Dan ben je niet heengegaan,
maar naar Huis gegaan.
Een in memoriam volgt elders in dit blad.

Gemeente zijn is volgens mij meer dan zondags een dienst te bezoeken of nu
via de media te volgen.
Wij wijkouderlingen en bezoekdames kunnen/mogen u nu niet bezoeken,
maar wij kunnen samen met u wel gemeente zijn en om hen denken die
eenzaam zijn of verdriet hebben. Pak de telefoon en bel
elkaar op of stuur een kaartje.
P. Vrieswijk

Mutaties
Overleden:
op 12 april 2020:
K. Herder, Pôlewei 6, 9151 HX Holwerd op de leeftijd van 79 jaar.
Overgeschreven:
van de Hervormde gemeente Waaxens-Brantgum:
W. Tadema, De Iest 8; sectie 1

Verjaardagen
6 A. Leegstra
12 G. Venema
14 J. de Jong
17 J.C. van der Laan
18 M. Postma - van den Berg
20 B. Soepboer - Havinga
24 G. van Slooten - Braaksma

mei
Beyertstrjitte 46
9151 KJ Holwerd
Achter de Hoven 1
9151 HJ Holwerd
Fonteinstrjitte 40
9151 JX Holwerd
Fiskwei 12
9151 JD Holwerd.
Beyertstrjitte 17
9151 KD Holwerd
De Kamp 8
9151 KA Holwerd
Fiskwei 8
9151 JD Holwerd

Jubileum
S. Vellinga en A. Vellinga-Poortinga, Foarstrjitte 3, gedenken
D.V. op 26 mei a.s. dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.

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

Bloemengroet
5 januari
12 januari
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari
1 maart
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart
5 april
12 april
19 april

fam C. van der Wey
mevr. W. Wobbes-Koster
mevr. G. van Slooten-Braaksma
mevr. R. Duinstra-Vrieswijk
mevr. J. Hiddema-Hayma
fam H. Visser
mevr. A. Haitsma-de Haan
mevr. F. Hoekstra-de Haan
fam. K. Herder
mevr. T. van der Hoop-Rintjema
geen bloemengroet i.v.m. corona
geen bloemengroet i.v.m. corona
fam R. Tamminga
mevr. K. van der Ploeg-Jansma
fam. G. Venema
mevr. L. Mellema

Beyertstrjitte 54
Dongeraheem Dokkum
Fiskwei 8
Stjelpspaad 5
Stasjonswei 49
Van Bongastjritte 1B
Gernierspaad 6
De Teebus 4
Pôlewei 6
Moppenbuorren 10

De Kamp 2
Pôlewei 10
Achter de Hoven 1
Waling Dijkstrastr. 19

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.

Het Tsjerkeblêd voor de maand juni verschijnt in week 21
Kopij uiterlijk donderdag 16 mei inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Yn memoriam Klaas Herder
En doe kaam it berjocht dat Klaas Herder ferstoarn wie. Klaas Herder, wat hat
syn namme lange tiid fan betsjutting west yn ús gemeente. Altyd sa belutsen
by de tsjerke, hat wol it ambt fan diaken ferfuld, en fan 2003 ôf hat hy him
dwaande hâlden mei de boekhâlding fan tsjerke. De kollektebonnen koene by
Klaas Herder oan hûs ophelle wurde en elk mocht en koe wol oan de tafel ta
rinne en efkes in praatsje meitsje. Je koene altyd in berop op him dwaan.
Mar doe foarich jier it berjocht dat Klaas slim siik wie en net wer better wurde
koe. It sloech yn as in bom. Wat in fertriet. Mar toch kaam der wer hoop, der
wie wol in operaasje mooglik. It soe wol swier wurde, mar Klaas gie derfoar.
En it mocht slagje.
Mar sa jammer……….de kanker kaam werom. En wer woe Klaas der foar
gean. Hy koe net wer better wurde, mar noch wol chemo foar ferlenging fan it
libben. En doe kaam it corona-virus, wat mei makke dat Klaas it oerjaan
moast.
En it waard Peaske. De dei dat Jezus opstie út de dea.
waard foar Klaas de dei dat hy oer gie fan it ierdske nei it himelkse libben.
Wie syn libben begûn op 30 novimber 1940.
De ein wie der op 12 april 2020.
Op 17 april ha we ofskie fan him nommen.
En ondanks dat it troch de corona allegear oars moast as oars wie it in
weardich ôfskie. Mar toch hiene we Klaaas sa graach it ôfskie ( grutter ) gunt
wat er fertsjinne hie.
Yn de tsjinst ha de bern ferteld oer harren heit. Grut wurden mei 4 susters,
faak ferhûze omdat heit boerearbeider wie, fasineard troch de oarlog, Sjoke
kinnen leard en mei har troud op 16 desimber 1965, altyd hurd wurke om syn
gesin te ûnderhâlden, 3 dochters en in soan krigen, o sa wiis mei Sjoke, bern
en pakesizzers, sa fan genoaten, belangstellend, hold en genoat fan op
fakânsje gean en reizen meitsje, mocht graach sjonge yn it koar, folle foar
tsjerke dien, hiel handich, wist in protte en tocht yn oplossingen, wie hast
altyd fleurich, liet it der net gau by sitte, in geweldige heit, ien om wiis op te
wêzen.
Tegearre mei Sjoke en de bern hat Klaas in goed libben hân. Mar hy moast it
oerjaan. En dat hat him striid koste, mar hy fertrouwde op syn Hear.
Hy leauwde it: ús stjerren betekent net mear dea, mar in hinnegean fan hjir nei
dêr. Hy wie der klear foar om nei it Grûtte feest te gean. In nij begjin.
Mar Sjoke, bern en pakesizzers, sil him sa misse.
We hoopje dat jim as gesin treast fine meie yn de goede herinneringen en de

leafde dy’t jim krigen ha fan dy leave man, soargsume heit en alder leafste
pake Klaas Herder. En dat jim troch him ek de waarmte en leafde fan God hiel
ticht by fiele meie.
It wie Peaske. De dea hat net it lêste wurd. Hoe at it libben ek fierder giet, it
ljocht en de leafde fan God sil altyd om jim hinne wêze.
Anke H.R.

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.

