van de Protestantse gemeente Holwerd
Mei 2022

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
Vier uw vierdagen
Vier je hoogtijdagen zoals het hoort. Nahum 2:1
De aansporing om hoogtijdagen op passende wijze te vieren, stamt uit het
Bijbelboek Nahum. In de Statenvertaling: ‘Siet op de bergen de voeten des
genen die het goede boodschapt, die vrede doet hooren: Viert uwe vier-dagen,
o Juda.’
‘Vier uw feestdagen’ heet in de Statenvertaling ‘Vier uw vierdagen’. Bedoeld
is de gedachte dat je feestelijke momenten gedenkt en niet ongemerkt voorbij
laat gaan. Juist door feestdagen in acht te nemen, druk je waardering uit voor
het leven en voor de God Die het leven schenkt
Vier uw vierdagen!"
Als ik dit schrijf is het de week voor Pasen.
Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag,
Pasen, de opstanding van Jezus. het feest van een nieuw begin, feest vol van
Hoop!
Maar deze Pasen is er één die we vieren met een knoop in onze maag en met
een bedrukt hart. We vieren de opstanding van onze Heer, maar zijn dood zit
ons nog onder de huid.
Het geweld dat ons dagelijks onder ogen komt, en de mensen die lijden in
Oekraïne, en ook elders, zullen ons bij het zingen van paasliederen op het
netvlies staan. En nu na Pasen op het netvlies blijven staan. De vrees voor het
virus dat nog niet weg is, vermengt zich met de angst voor groter geweld.
Maar we mogen ons optrekken aan de woorden uit Nahum: Luister Juda, er is
goed nieuws! Er komt een boodschapper over de bergen, en hij zegt dat er
vrede komt. Vier feest. ( uit Bijbel in de gewone taal) Ik hoorde deze week op
televisie zeggen, ondanks alles, wordt er ook in Oekraïne Pasen gevierd en
vieren de vluchtelingen hier in Nederland Pasen mee. Dat zij en ook wij zich
mogen op trekken aan de woorden, die in de Paasboodschap van
classisdominee Beekman stonden: Alles komt goed. En zo niet dan toch. De
Heer is waarlijk opgestaan!!!!
Waar is Jezus? Christenen hebben het altijd over Hem
Maar hoe zit het nu: Is Hij iemand van 2000 jaar geleden?
Die voortleeft in de herinnering?
Of leeft Hij nog steeds? En waar dan?
Viert uw Vierdagen!!!!!!!!!!

Uit het oog in het hart?
Hemelvaartsdag.
Binnenkort viert de kerk Hemelvaartsdag
De veertigste dag na zijn opstanding is Jezus naar de hemel gegaan.
Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren
Zoals zijn vrienden hem jaren gekend hadden, is Hij niet meer hier in deze
wereld.
Als mens was Hij met Kerst naar de aarde gekomen, maar na Zijn Hemelvaart
leeft Hij als/bij God in de Hemel verder. Wij mensen kunnen hem daar niet
zien.
Hij is inderdaad uit het oog……maar
Lied 663:1,2
1)Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen
Wat wij in Hem bezaten, is altijd om ons heen
Als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen, zijn wij door Hem bemind.
2)Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,
Dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit
Van oog tot oog aanschouwen, in alle eeuwigheid.
Pinksteren
Maar de kerk viert ook Pinksteren
Tien dagen na Jezus Hemelvaart gebeurde er iets bijzonders
Jezus had het voor zijn vertrek al gezegd en z’n vrienden merkten het.
Jezus kwam weer bij hen, in zijn Geest.
Hij kwam terug op aarde, maar nu als God.
Nog steeds niet zichtbaar voor een mens. Maar wel merkbaar, want hij kwam
in hun hart!
Zo is hij voortaan bij ons. Niet op één plek en niet in één hart, maar in
iedereen die in hem gelooft. Pinksteren is het feest dat Jezus de Heer toch
weer bij ons is.
Wel uit het oog, maar in het hart.!!!!!!
En de geest van Jezus doet wat in mensen.
Zijn Geest helpt mensen geloven, hopen en liefhebben.
Hij geeft troost, energie om te veranderen en moed om door te gaan.
Lied 670: 1
1) Kom Schepper God, o Heilge Geest, daal in de mensen harten neer,
Zij zijn uw schepselen geweest, herschep hen in genade, Heer.
Anke H. R.

Kerkdiensten

Zondag 24- apr ’t Sintrum Friese Dienst
09.30 uur - ds. P. Beintema, Dokkum
organist: dhr. A. Kooistra
Beamer: dhr. A. Vellema
Collecten: 1. Zending Kerk in Actie Werelddiaconaat (Libanon)
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: landelijk jeugdwerk
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. Banga
Zondag 1-mei ’t Sintrum
09.30 uur - ds. E.A. van Gulik, Leek
organist: dhr. K. Schreiber
Collecten: 1. Diaconie
beamer: dhr. W. Verbeek
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is geen kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra
Zondag 8-mei ’t Sintrum
09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten
organist: dhr. A. Kooistra
Beamer: mw. S. Bandsma
Collecten: 1. Diaconie (Noodhulp Nigeria - werken aan vrede)
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Landelijk jeugdwerk
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Castelein
Zondag 15-mei ’t Sintrum
09.30 uur - ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden
organist: dhr. T. v.d. Weide
Collecten: 1. Diaconie
beamer: dhr. W. Peterson
2. Kerk en Pastoraat
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is WEL kindernevendienst
Kerkrijden: dhr. J. Teertstra

Zondag 22-mei ’t Sintrum Doopdienst
09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwerd
organiste: mw. F. de Haan
Collecten: 1. Diaconie
beamer: mw. T. Verbeek
2. Zending
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: dhr. O. Boonstra
Donderdag 26-mei ’t Sintrum Hemelvaartsdag
09.30 uur - ds. H.F. de Vries, Dokkum
organist: dhr. J. Heeringa
Collecten: 1. Zending
beamer: dhr. V. Vellinga
2. Kerk en Pastoraat
deurcollecte: Onderh. geb.
Kerkrijden: A. Kooistra
Zondag 29-mei ’t Sintrum
09.30 uur - ds. D. Schreurs, Hegebeintum
Collecten: 1. Diaconie
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: dhr. A. Kooistra

organist: dhr. K. Schreiber
beamer: dhr. A. Vellema
deurcollecte: Onderh. geb.

Het Tsjerkeblêd voor de maand juni verschijnt in week 21. Kopij uiterlijk
donderdag 19 mei 2022 inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens. Bij voorkeur per e-mail:
tsjerkebled@knid.nl.

Mutaties
Overleden:
Op 29 maart 2022:
A. Osinga-Schaap, Birdaarderstraatweg 80, Dokkum
op de leeftijd van 78 jaar.
Overgeschreven:
naar de Prot. gemeente Mariëngaarde, Hallum:
S.B. Dijkstra, Beyertstrjitte 38; sectie 2

Verjaardagen
6 A. Leegstra
12 G. Venema
15 W. Keekstra
17 J.C. van der Laan
18 M. Postma-van den Berg
20 B. Soepboer-Havinga

mei
De Kamp 6
9151 KA Holwerd
Achter de Hoven 1
9151 HJ Holwerd
St. Antoniastraat 5
7061 CD Terborg
Fiskwei 12
9151 JD Holwerd
Beyertstrjitte 17
9151 KD Holwerd
De Kamp 8
9151 KA Holwerd

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

Dankbetúging
17 maart 2022
Wy binne op ús 50 jierrige jubileumdei ôfgryslik bedoarn mei in fikse steapel
kaarten, blommen en leave berjochtsjes. Dit hat ús dei wol tige feestelik
makke. Allegear hertlik tank.
Paulus en Siepie

Mededeling Kerkrentmeesters
Herinnering betaling Tsjerkeblêd
Tsjerkeblêd is te lezen op onze website maar er zijn ook nog velen die een
papieren versie wensen te ontvangen.
Voor diegene die Tsjerkebled dus op papier ontvangt wordt verwacht dat er
€12,50 wordt overgemaakt op bankrekeningnummer NL50RABO 0373 7122
19 van de Protestantse Gemeente Holwerd onder vermelding van Tsjerkeblêd.

Van de dominee
We schrijven onze kopij op Witte Donderdag. Vanavond vieren we in de
Fermanje het Heilig Avondmaal. Dan volgen Goede Vrijdag en de Paaswake,
en op zondag Pasen.
Als jullie dit lezen is dat allemaal al weer achter de rug. Ik verheug me er nu
nog op: een paasontbijt met héél veel mensen, de Bazuin die meeblaast in de
dienst, het samen zingen, een toneelstukje met Willem en de kinderen, de
Paaspreek over Jezus die Maria Magdalena vindt.
Ik probeer deze dagen dicht bij Jezus te blijven, dichtbij de tekst uit de Bijbel,
dichtbij het hart van God.
De grote vragen, die ons bezighouden, over Oekraïne, over oorlog en verdriet,
over dood en lijden, die komen vanzelf wel weer op ons bord. Daar moeten
we na Pasen weer mee bezig. Maar op Pasen vieren we het Leven. Dwars
tegen alles in wat daarmee strijdt. En verheugen we ons in de levende Heer,
die de dood heeft overwonnen en de toekomst heeft geopend naar de Vader!
In de maand mei valt de Hemelvaartsdag op de 26ste. De zondag daarvoor, op
22 mei, mogen we de beide kinderen van Agatha en Jan de Jong dopen. We
hopen op een blijde dienst.
De beide bijbelgespreksgroepen gaan nog even door, resp. op 2 mei ’s avonds
en op 4 mei ’s morgens. Ook de jongerengesprekskring, die in maart haar
eerste bijeenkomst hield, zal in mei nog een keer bij elkaar komen, en wel op
18 mei.
Ik ben blij dat dit nu allemaal ‘draait’, dat het mogelijk is om bij elkaar te zijn,
en dat we goede, zinnige en leuke ontmoetingen hebben.
Zo tussendoor doe ik ook bezoeken hier en daar. Ik heb geen vast rijtje of
clubje. Als ik wat hoor – meestal gaat dat via de ouderlingen – dan bel ik op
en vraag of iemand het op prijs stelt als ik een keer kom. Als iemand die dit
leest denkt: ik wil ook wel eens een keer met de dominee praten, aarzel niet
om mij te bellen. Mijn telefoonnummer is (0519)-347660!
Ik laat me graag uitnodigen!
Een hartelijke groet, Da. Hilde Graafland

“Je bent altijd geliefd,
niet om wat je hebt, of wat je kunt,
maar om wie je bent: Gods kind!”

In memoriam Annie Osinga – Schaap
Annie was bekend in onze gemeente, ze was betrokken en velen hebben haar
gekend.
Op 28 januari 1944 werd ze geboren als eerste kind van Tjisse Schaap en
Sietske Schaap-Bilker. Na haar werden er nog 8 kinderen in het gezin
geboren. Annie was een geboren en getogen Holwerter. Velen zullen haar
misschien nog herinneren uit de tijd als winkeljuffrouw in de Sparwinkel in
Holwerd. In 1964 trouwde ze met Lieuwe Osinga en kregen drie dochters,
waarvan één later in Zwitserland ging wonen, wat weer mooie vakanties voor
het hele gezin opleverde. Sudoko’s oplossen, keyboard spelen waren haar
hobby ‘s . En mooie programma’s op televisie kijken, daar hield ze van. En
wat heeft ze genoten van de 5 kleinkinderen die er kwamen, en oppassen op
hen, ze vond het prachtig. In 2009 raakte haar man Lieuwe ziek. Na een
periode van zorg voor hem en dat hij kwam te wonen in Foswert, waar hij in
2013 kwam te overlijden, vond ze het lastig om thuis de rust te vinden en was
dan ook veel onderweg. Na een aantal jaren kwamen er steeds meer signalen,
dat het niet goed met Annie ging. Verschillende vormen van dementie gaven
steeds meer zorgen, wat er in resulteerde dat ze niet meer thuis kon blijven
wonen. Eerst heeft ze een poosje in Foswert gewoond en daarna, zoals ze zelf
graag wilde de laatste jaren in de Waadwente te Dokkum. De ziekte maakte
dat Annie niet meer was, wie ze was en dat deed pijn.
Op dinsdag 29 maart kwam er een einde aan haar leven, met daarin veel goeie
momenten, maar overschaduwd door hoe het de laatste jaren was.
Op zaterdag 2 april was de afscheidsdienst, waarin we haar leven mochten
gedenken.
Het levensverhaal was op papier gezet door de dochters Sietske, Ellie en Gea
en werd deze middag verteld door Ellie. Sietske vertelde over de dementie en
de jaren waarin ze als dochters hun moeder geestelijk en fysiek langzaam
zagen aftakelen. Kleindochter Ilse deed een zelfgemaakt gedicht en de oudste
broer en jongste zus van Annie vertelden over haar rol in het gezin Schaap.
Annie was een familiemens. We hebben liederen gezongen, waarvan bekend
was dat Annie ze mooi vond. Uit de Bijbel lazen we Mattheus 14: 22 t/m 33.
Over de storm op het meer ,dat de leerlingen van Jezus in de boot zijn en dat
Jezus over het water naar hen toe komt. Dat terwijl de leerlingen van Jezus
vrezen voor de stormende golven
en de gedaante die op hen afkomt, Jezus tot hen zegt: “Ik ben het, wees niet
bevreesd.”

In Annie haar leven, zijn er best momenten geweest dat de storm te keer ging.
Stormen, te moeilijk soms om als mens in op te komen. Maar Annie geloofde
in die Heer die er altijd is en vooral in de storm naar je toe komt en zegt: “Ik
ben het , wees niet bang, ik zal er zijn, ik ben bij je.” Haar hele leven heeft ze
dat voor ogen gehouden en haar daaraan opgetrokken.
En in dat geloof en vertrouwen is Annie Osinga - Schaap naar haar Heer
gegaan
De storm is gaan liggen, haar bootje heeft veilig de overkant bereikt
Zoals het zo mooi op de rouwkaart stond
“Ik kan gaan slapen zonder zorgen
Want slapend kom ik bij U thuis
Alleen bij U ben ik geborgen
Gij doet mij rusten tot de morgen
En wonen in een veilig huis.”
Dat het geloof van Annie “ Veilig in Jezus armen “, de kinderen ,
kleinkinderen en iedereen die Annie zal missen tot troost mag zijn.
Anke H. R.

Nieuws uit de wijk
Mevrouw T. Koree - Dijkstra is met een zware longontsteking op genomen in
het zorgpension in Dokkum. We wensen haar van uit de gemeente van harte
beterschap toe.
Het zal waarschijnlijk wel even duren voor ze weer naar huis kan dus als u
haar een kaartje wilt sturen haar adres is
Zorgpension, k 8a, Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum.
Thuis zijn er ook nog veel mensen die kwakkelen met hun gezondheid of die
vervelende onderzoeken moeten ondergaan of die eenzaam zijn. Ze willen
niet met naam genoemd worden. Ook hen wensen we veel sterkte en
geduld maar bovenal Gods nabijheid toe.
Laten we als gemeente naar elkaar blijven om zien !
Hartelijke groet Jantsje Banga

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.

