van de Protestantse gemeente Holwerd
November 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/

Overdenking
De kraak van de kluis.
Een grote liefde, daadkrachtige verzetsstrijders en een afschuwelijk verraad
op het Bildt
75 jaar na de oorlog, een verhaal over twee verliefde jonge mensen en de
geslaagde overval op het bevolkingsregister in Sint Annaparochie in 1943
Wat is dat nu voor vreemd begin van deze meditatie hoor ik u denken.
Misschien heeft u er iets van meegekregen of is uw oog op de advertentie of
het artikel in de Leeuwarder courant over deze voorstelling gevallen. Op
zaterdag 26 september werd de voorstelling De kraak van de kluis als
eenmalig online en live opgevoerd. Het had een toneelvoorstelling moeten
worden, maar vanwege de corona werd het een online voorstelling.
Anke, waarom vertel je dit aan ons?
Omdat dit het verhaal is van mijn oom. Ik heb het wel eens eerder genoemd,
dat hij in de oorlog in het verzet zat en dit met zijn leven heeft moeten
bekopen. Samen met nog een aantal mensen heeft hij o.a.de burgerlijke stand
en identiteitspapieren uit de kluis van het gemeentehuis van sint
Annaparochie gehaald, zodat de Duitsers niet meer de namen van de mannen
konden achterhalen, die anders naar de werkkampen zouden moeten.
De kraak slaagde, maar er was verraad en de verzetsmannen werden
opgepakt.
Omdat er heel veel brieven bewaard zijn gebleven, die mijn oom aan zijn
verloofde schreef, ook vanuit de gevangenis, kreeg dit liefdesverhaal een
grote rol in deze toneelvoorstelling. “De kraak van de kluis“
Mijn oom heb ik nooit gekend, maar we zijn met groot respect voor hem
opgevoed.
En 40 jaar na de oorlog gebeurde het dat zijn toenmalige verloofde heimwee
had naar de familie waar ze in de oorlog bruut van was gescheiden. Ze kon het
toen niet meer aan, om daar deel van uit te maken. Maar in de jaren 80 kwam
ze terug naar waar ze ooit haar geluk had gevonden. Hoe bijzonder was dat en
wat hoorde ze ervan af toen weer bij in onze familie.
Dat ze er weer was, daar genoten mijn ouders van en ook mijn beppe mocht
dat nog meemaken. Wat gingen ook wij als kinderen van na de oorlog voelen,
hoe erg dit moet zijn geweest in die oorlogsjaren en hoe anders die levens
allemaal zijn gelopen. (Want wat zijn er zo vele verhalen te vertellen) Ik heb
zopas genoemd, de brieven die er nog zijn en zo zijn er ook de
afscheidsbrieven die mijn oom heeft geschreven net voor hij is geëxecuteerd.
Enkele regels uit de brief:

-”Ik kan dan ook alleen zeggen, dat God me wonderbaarlijk nabij is geweest”
.
- En nadat dan tenslotte het vonnis over mij geveld is, en dit alleen nog
bekrachtig moet worden, nu geef ik mij over in Gods hand
Wat een groot geloof spreekt daaruit en hij is niet de enige waarvan dat
bekend is.
Wat een geloof, wat een kracht, wat een moed.
In het vorige kerkblad schreef da. Hilde Graafland over moed houden en ook
heeft ze zondag 11 oktober gepreekt over moed hebben en houden.- in het
geloof dat onze Heer met ons is en voor ons alles heeft volbracht. - Het deed
mij heel erg denken aan de brieven van mijn oom. Hij wist zich geborgen bij
God, daardoor kon hij zijn vonnis aan.
Als ik dit schrijf, hebben we net van premie Rutte gehoord waar we ons aan
moeten houden.
Voor sommige mensen zijn de maatregelen bijna niet meer op te brengen.
Maar ook de angst en de onzekerheid die de ziekte corona met zich
meebrengen maakt onrustig. Maar laten we proberen om de moed erin te
houden. Als gelovige mensen hoeven we het niet alleen te doen, maar samen
met God. Hij gaat met ons mee. We staan er niet alleen voor. Dat we het
mogen voelen als een vuur dat van binnen in ons brand en niet te doven is.
Dat we ons geloof mogen voelen als een krachtbron waar je uit put. Dat je
voelt dat je gezien wordt en het mogen ervaren dat er iemand is die om je
geeft. Dat we ons sterk kunnen voelen, ook al zijn de omstandigheden er niet
naar. Dat wij mogen putten uit de moed en kracht van de mensen die ons zijn
voorgegaan.

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij. ( Hanna Lam )
Zondag 22 november, Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, mag ik voor gaan in de dienst. We zullen in deze dienst de
gemeenteleden gedenken die in dit afgelopen jaar zijn overleden. Maar ook
zal er aandacht zijn voor het gedenken van allen die ons zijn voorgegaan.
Anke Hoekstra - Rondaan

Kerkdiensten

Zondag 25 okt 't Sintrum
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Organist: dhr. A. Kooistra
beamer: S. Bandsma
Collecte: 1. Diaconie
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: R. Zijlstra

Zondag 1 nov 't Sintrum
09.30 uur - ds. P. Dijkstra, Grou
organist: dhr. A. Kooistra
Collecten: 1. Zending Najaarszending
beamer: W. Verbeek
2. Diaconie
Er is WEL kindernevendienst – kinderen kunnen voor de dienst naar de
lokalen bij de kerk worden gebracht en na afloop worden opgehaald.
Kerkrijden: A. Kooistra

Zondag 8 nov 't Sintrum
Oogstdienst
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Organist: dhr. J. Heeringa
beamer: S. Bandsma
Collecte: Dankstondcollecte
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: T. de Ruiter

Zondag 15 nov 't Sintrum
09.30 uur - ds. J. de Gier, Dokkum
Organist: dhr. K. Schreiber
Collecten: 1. Diaconie
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: A. Kooistra

beamer: V. Vellinga

Zondag 22 nov 't Sintrum
Laatste Zondag Kerkelijk jaar
09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwerd
Organist: dhr. A. Kooistra
beamer: T. Verbeek
Collecten: 1. Diaconie Pastoraat
2. Kerk en Pastoraat
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: J. Boonstra

Zondag 29 nov 't Sintrum
1e Advent
09.30 uur - ds. J.G. Arensman, Drachten
Organist: dhr. T. v.d. Weide
Collecten: 1. Zending Kinderen in de knel
2. Kerstfeest
Er is GEEN kindernevendienst
Kerkrijden: W. Schaap

Voorber. H.A.
beamer: W. Peterson

Het Tsjerkeblêd voor de maand december verschijnt in week 48.
Kopij uiterlijk donderdag 19 november inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Mutaties
Overgeschreven:
van de Hervormde gemeente Waaxens-Brantgum:
R. van der Wal, Beyertstrjitte 1; sectie 3
Verhuisd:
G. Rijpma
van Prof. Holwardastrjitte 15, sectie 3
naar Hegebuorren 11, sectie 2

Verjaardagen
4 W. Vellema-Boonstra
7 B. Jager-Wierda
26 S. Vrieswijk-Pranger
27 J. Hiddema-Wijnja
29 S. Bandsma-van der Galiën

november
Stasjonswei 45,
9151 JM Holwerd
Hegebuorren 15,
9151 HR Holwerd
De Teebus 10
9151 KX Holwerd
Stasjonswei 23
9151 JL Holwerd
Lania 2
9151 BA Holwerd

Jubilea
De hieronder genoemde echtparen vieren D.V. hun huwelijksjubileum:
op 7 november 2020:
D. Veldema en T.G. Veldema-Braam,
Pôlewei 16, 9151 HX Holwerd; 40 jaar
op 20 november 2020:
H. Vrieswijk en S. Vrieswijk-Pranger,
De Teebus 10, 9151 KX Holwerd; 50 jaar
Alle jarigen en jubilarissen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods
zegen.

Bericht van de dominee
Het is echt najaar geworden, met veel regen en wind, met slik op de wegen,
steeds vroeger donker en later licht. Met speculaas en stoofpeertjes in de
winkel. En de Corona, die er nog steeds is. We gaan naar binnen en trekken de
deur achter ons dicht.
Toch is het niet de bedoeling dat we in een soort winterslaaptoestand verzeild
raken. Wachten tot het over is. Nee, we moeten deze tijd gebruiken om de
echte vragen te stellen, die er toe doen. Wat heeft de Coronacrisis ons te
zeggen? Wat vraagt dit van ons geloof en van hoe we gemeente van Jezus
Christus zijn? Hoe moeten we ons leven vorm geven in deze tijd, waarin er
zoveel grote problemen zijn (want er is ook nog de ecologische crisis, de
vluchtelingencrisis, de crisis die gaande is rond nepnieuws, waardoor
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid op het spel staan. En natuurlijk ook de
secularisatie, het verval van de West-Europese samenleving). Het zijn meer
vragen, dan antwoorden. En toch hebben we ons ertoe te verhouden.
Er zijn twee gespreksgroepen gestart. Dat gaan we doen, op 1,5 meter afstand
en met een grootte van 8 deelnemers, kan dat. Maar het is maar een klein
begin. Het is ook goed, dat we elkaar gaan spreken: de buren, onze kennissen,
mensen die op ons pad komen. Op de koffie gaan, naar elkaars welzijn
vragen, naar elkaar luisteren. Het is goed, als we niet in een isolement gaan
zitten, maar proberen de deur open te houden voor elkaar. Niet alleen wachten
tot de ander komt, maar ook zelf gaan bellen of even aan de deur van iemand
anders gaan staan.
En dan de kerkdiensten. Met 30 mensen in de kerkzaal wordt het voorlopig
nog beperkter.
Iedere eerste zondag van de maand is er weer Kindernevendienst! Dat is een
extra stimulans voor de gezinnen onder ons om juist dan weer even aan te
haken. Wees hartelijk welkom. En meld je van tevoren aan! Misschien wordt
het ook mogelijk om op die zondag een kinderoppas te realiseren. Dat zou
helemaal fijn zijn.
Laten we ons deze herfst en winter niet door Corona opsluiten in een hoekje,
laten we niet indutten en alleen maar in de overlevingsstand staan. Laten we
wakker zijn, en de tijd gebruiken voor bezinning op de vragen die ertoe doen,
en op de versterking van onze onderlinge relaties.

Rikkert Zuiderveld schreef eens het volgende:
Wakker
U kleedt mij met een woord waarin U woont,
verwarmt mijn huid met handenvol genade.
Uw morgenzon brengt mij een serenade,
met waardigheid hebt U mijn hoofd gekroond.
Maar steek toch ook Uw dorens in mijn lijf
en prikkel mij, zodat ik wakker blijf.
Daar ben ik het roerend mee eens! Want zo leven we echt én wordt ons geloof
fris en levend!
Da Hilde Graafland

Nog even wat informatie:
De maandelijkse Bijbelkring op woensdagochtend is voorlopig groot genoeg.
Met 1,5 meter afstand is de groepsgrootte beperkt. Als Corona voorbij is, kan
de groep wat groter worden.
De maandelijkse Bijbelgesprekskring op woensdagavond (bedoeld voor de
wat jongere generatie) heeft nog plaats. Info bij da. Hilde Graafland.
De volwassenenkatechese is nog niet gestart. Wie daar belangstelling voor
heeft, late het weten!

Passage
Op 17 november komt Janneke Abma-Horjus uit Drachten voor ons spreken
met het thema: Op de scooter naar Rome
Wilt u geld meenemen voor het goede doel wat wij steunen?
Aanvang 19.30 uur in 't Sintrum
Het bestuur

Nieuws uit de wijken
Wijk 1
Na maanden van revalidatie in de Waadwente, is mevr. B.Soepboer weer thuis
gekomen. Wat fijn, dat u weer thuis bent.
De weg naar nog meer herstel vraagt veel tijd en geduld. Mevr. is dankbaar
voor de aandacht en hulp van haar familie en naasten. Dat God Zich ontfermt
over de weg die u gaat!
Ook wensen we Jurjen en Hannie v/d Meer een voorspoedig herstel na hun
operaties, Gods bescherming en liefde toegewenst!
Meintsje Boonstra in Foswert wensen we sterkte,elke dag is een zegen, maar
ook met moeite en zorg.
Een kaartje uit Holwerd doet haar goed.
Mevr. S. Vrieswijk moet eind oktober een zware operatie ondergaan.We
wensen u Zijn trouwe liefde toe, moed en krachten.
Ook iedereen die een ziekenhuis opname heeft gehad, en degenen hier niet
genoemd, met verdriet en zorgen, allen een goede gezondheid en alle goeds
toegewenst! Hou vol, Hij laat niet los!
Zegen ons met Uw stilte, dat de drukte in ons zwijgt.
Geef ons vrede met wat niet af is, en plezier in wat gedaan is.
Bewaar ons dag en nacht, onze Rots!
Groetnis Djoke Schaap-Hiddema

Nieuws van de Diaconie
Vanwege corona gaat ons jaarlijks uitje naar Tuin in Zwaagwesteinde
dit jaar niet door!

Nieuwsupdate v.w.b. Corona en onze kerk!
Alweer een maand (kerkblad) verder. De ontwikkelingen volgen elkaar snel
op. En weer moesten we als commissie bij elkaar komen om de nieuwe
ontwikkelingen te bespreken. We moeten weer “strenger” worden. Tot nu toe
konden we altijd uit de voeten met ca 50 bezoekers van de zondagdiensten om
aan de richtlijnen te voldoen. Inmiddels is dit aantal naar beneden bijgesteld
tot 30 personen. Ook wij volgen deze koers. Het is dus niet meer mogelijk om
een volle kerkzaal te hebben zoals we dat de laatste tijd gewend waren. Hoe
gaan we dit dan doen? Inmiddels zijn de camera en benodigde apparatuur,
waar we al eerder melding van hadden gemaakt, onderweg. Als het lukt dan
wordt m.i.v. zondag 18 oktober de dienst ook live uitgezonden. Op het
moment van schrijven moet dit echter nog worden aangelegd. We hopen dat
dit gaat slagen en anders maar een week later. U hebt dus straks ook de
mogelijkheid om de dienst thuis te volgen. Hoe dat straks precies in z’n werk
gaat vertellen wij u in het volgende kerkblad. Om gelijk u de mogelijkheid te
bieden hiervan gebruik te maken zullen wij een “link” op onze website
plaatsen, zodat u hiermee eerst uit de voeten kunt. Wat wij hiermee willen
bewerkstelligen is dat de mensen die de mogelijkheid hebben de kerkdienst
thuis op deze manier bij te wonen willen vragen om daarvan ook gebruik te
maken en niet naar de zondagse kerkdienst te komen. We zitten immers met
ons maximum!. Voor degene die niet de mogelijkheid heeft om de kerkdienst
digitaal te volgen, kan de kerkdienst bezocht worden. Dus aan u allen het
verzoek om thuis te blijven als het digitaal lukt, zo niet dan bent u welkom op
zondag in ’t Sintrum. Wie had ooit gedacht dat we mensen adviseren om thuis
te blijven…. Wij kunnen het niet maken om op dit moment meer dan 30
personen toe te laten. We rekenen op uw begrip.
In het vorige kerkblad werd nog gesproken over een gemeenteavond in
november. U begrijpt wel dat die geen doorgang vindt onder de huidige
omstandigheden.
Ook nu eindigen we maar weer met dat het even niet anders is en dat we
hopen op betere tijden. En hiervoor moeten we met z’n allen ons best (blijven)
doen.
Corona overlegcommissie
p.s. de link voor het volgen van de kerkdiensten is bekend:
Directe link stream:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521574/embed
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2235-PKN-Holwerd

Nieuws van de kindernevendienst
Op 4 oktober jl. was er voor het eerst sinds de eerste Corona maatregelen
weer kindernevendienst. Met een groep van 10 kinderen was er een mooie
opkomst. We hebben met elkaar gesproken over het scheppingsverhaal en
hebben ook een knutsel over dit thema gemaakt. De volgende
kindernevendienst staat gepland voor 1 november. Ondanks de aangescherpte
Corona maatregelen willen wij de kindernevendienst van 1 november wel
graag door laten gaan. In tegenstelling tot de normale gang van zaken kunnen
de kinderen 1 november voor de dienst in de gebouwtjes bij de kerk worden
gebracht en wij blijven hier dan de gehele dienst. De kinderen kunnen na
afloop van de afloop van de dienst hier dus ook weer worden opgehaald.
Het thema voor de kindernevendienst van 1 november is Mozes.
Graag tot dan!
Groeten Nynke en Antje

God loopt met mij mee
God loopt met me mee
waar niemand wil lopen
God praat met mij over dingen
die de meeste mensen niet bespreken
God denkt aan mij
als vrienden mij links laten liggen
God geeft mij kracht
als ik zwak en behoeftig ben
God neemt mijn zorgen weg
als niemand ze opmerkt
God laat mij nooit alleen
als iedereen mij verlaat
Op God kan ik altijd rekenen
zelfs als ik Hem niet zie

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

