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Agenda data en kopij uiterlijk finsdag 6
dècember 2005 inleveren bij Tineke
Veldema, Pölewei 16 te Holwerd.
E-mail: d.veldema@home.nl

September
24 Rommelmarkt't Sintrum

van 09.00 - 12.00 uur

Oktober
? Muziek uit de jaren 70180 met

karaokeshow
16 Zangdienst met motto "lJ vraagt wij

draaien'om 19.30 in de
Gereformeerde kerk

November
5 Kla t van Marrum

tot atie:
iten Ferwert/
. de horeca

?

12 Playbackshow't Sintrum

December
9 Tryater "Blowing" 't Sintrum

om 20.00 uur
11 Sing inn 't Sintrum om 19.00 uur

Januari 2006
2i Nieuwjaarsconcert Friese Jeugd

Brassband m.m.v. het Roder

Jongenskoor
22 Nieuwjaarsconcert,

muziekvereniging Crescendo

April2006
14 Tryater "Gasten" 't Sintrum

om 20.00 uur

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, rcL 561694

Penningm.: Dirk Bersema
PoG*.i-2, ,.1.56142:3

Redactie: Tineke Veldema,
Pólewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert Boonstra, uertegenwoordiger

Stichting Recreatie en Toerisme

Gama 3, tel.562421

- Yvonne Slager
Landswelvaren 19, rcL. 562207

- Jan'§Tillem Overal

Joh. Piersonstrjitte 9, tel. 06-22956067
- Anneke v.d. '§íeg

Prof. Holwardastr. 10, tel.561875

Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, nr. 694O53961
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Lokkich hie de simmer dit jier noch ka-
dootsje foar ris bewarre. Nei sa'n koele,
reinige perioade koene wy noch genietsje
fan de simmersinne. Sa koene we ek noch
hiel wat Flinters waarnimme sa as:

Dagpauwoog, de Atalanta en de kleine
Vos. Hiel wat ftrgels binne alwer nei har
oerwinterplak en hjir binne fiigels rit it
Noarden wer delstrutsen.

Nije supermerk
Yntusken is de bou fan de nije supermerk
fan start gien. It is tagelyk de start fan de
herstrukturearing dy't begjin takommend
jier plak fine sil. Op 9 septimber hat de of-
fisjele start west mei de oanwëzichheit fan
deputearre Andriesen en oare aktiviteiten.
\íy hoopje dat in nije supermerk mear
minsken yn Holwerd hàldt en mear mins-
ken oanlffke sil.

'§íinners freulekeatsen
Sa t elk wol witte sil hat it partuur fan
Holwert dit jier it freulekeatsen yn
'§Tommels w0n. Dit is in geweldige
prestaasl'e en doarpsbelang wol har dermei
Iokwinskje. It partoer hat in feestelik tnt-
haal hàn mei hynder en wein en it korps
en feest yn it Amelander Veerhuis.
Hooplik sille sy Étgroeie ta goeie keatsers,
trochsette jonges!

Huzen op it kassencomplo<?
In projekt0ntwikkelaar rit Ljouwert hat it
kassenkomplex oankocht en soe der
graach huzen opbouwe wolle. Sy krije fan
de gemeente der noch gjin tastemming
foar mar wolle dochs de Holwerters peile
oft der belangstelling foar bestiet. Yn sep-
timber of oktober komt der in ynformaas-
jejírn foar. Jim krije der noch berjocht fan.

'Winners Ballonnenwedstriid
keninginnedei'
De winners fan de ballonnenwedstriid
binne wurden:

kaam terjochte yn Mecklenburg-
Verpommen (485 km fanöf Holwert).
De 2de en 3d priis binne foar Max
Veenema en Gopesh tmminga. Har bal-
lonnen kamen del yn Aurich (168 km fa-
nöf Holwert).

R0ntsje om t tsjerke
Op 17 augustus wie Omrop Fryslàn yn
Holwert mei it Rtrntsje om 'e tsjerke. Sa n
40 minsken, oeral wei makken in kuier yn
en om Holwert. Men seach by àIde pleat-
sen, de m0ne en bystndere plakken. Der
wiene petearen mei byg. Jehannes §í'alsma
yn syn timmersaak, Sequ trGoma yn syn
stoffeardery de m0ner Sije Hoekstra yn de
Mtne ensf. De opdracht fan de middei
wie: lit de keatsers fan Holwert Jeu de
Boule op de Jeu de Boulebaan. It wie te
tanken oan Durk Bergema en oaren dat
dit slagge en mei in gleske wyn en stokbö-
le waard der in Fràns sfearke fan makke.
Ida v. Duinen makke in lekkere Holwerter
stoofpot dy 't der wol ynfoel by de man-
nen fan Omrop Fryslàn. Pytsje Brander
makke it kompleet troch op har akkorde-
on te spyljen. Alle minsken dy't meidien
ha oan de middei hertlik tank foar har
meiwurking!

In goed winterseizoen tawinske foar alle
Holwerters.

Sara Hofinan.

AIs u gaat verhuizen 
!

wilt u dit dan doorseven I
Ii aan één van de bestuursleden. i

HONI'ENPOEP
GBAAG NIET
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Op zondagavond 16 oktober om 19.30
uur wordt in de Gereformeerde Kerk een
zangdienst gehouden. Het wordt een

: "LJ vraagt en

'a;ffin:
iedbundel ge-

zongen worden die in de kerk aanwezig
zï1n en die zullen worden uitgereikt aan

het begin van de avond. Het orgel zal wor-
den bespeeld door organist Dirk van der
Lep. Ook muziekvereniging "de Bazuin'
zal meewerken aan deze avond.
Na afloop van de samenzang kunt u nog
gezellig napraten in t Sintrum onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Iedereen is van harte welkom.
Er is een collecte voor de onkosten.

surEut§rE 2005

Alle jierren nei de grutte fakànsje, organi-
searret de Stichting It Fryske Boek de
Sutelaksje. Fan 't jier wurdt de Fryske lite-
ratuer tusken 12 septimber en 22 oktober
rirnom yn de provinsje mei kroadenfol (t-
sutele. Dat wurdt dien om de minsken op
'e hichte der allegear te
krijen is mans, boeken
oer kuie froulju's boe-
ken, sels kine it sa raar
net betinke. De nijste boeken lizze yrie
kroade en de wat àldere steane yn de boe-
kebus, dyt ek meirydt nei it sutelplak. Is it
boek dat jo sykje dër ek net, dan wurdt it
foar jo besteld by de Étjouwer. AIle jierren
binne wer sa'n 1800 frijwilligers 0nder-
weis om it oanbod oan Fryske boeken en
cdt by de minsken thís te loijen. Dat bin-
ne sutelers, sjauffeurs, kassiers en meiwur-
kers fan it Fryske Boek. '§í'olle jo mei-
dwaan oan de sutelaksje yn jo wenplak?
Graach! Jou jo, leafst sa gau mooglik, op
by de kontaktpersoanen: Tine Koopmans,
Tel: 0519-562176 of \7ill Idsardi, tel
0519-561700. Fan 't jier wurdt der op 4
oktober àn 1 oere oent 4 oere sutele yn
Holwert. De boekebus stiet oan de El-
basterwei tsjinoer de grifformearde tsjer-
ke. fu jo meidogge, krije jo de moaie
Fryske skriuwerskalinder 2006 kado.

Foaröfgeand oan de Sutelaksje wurde
Boekej0nen organiseare. Fan de kontakt-
persoan krije jo berjocht wannear 't by jim
yn'e buert sa'n j0n holden wurdt en fan-

sels binne jo, mar ek oare belangstellen-
den, dan fan herte wolkom. De boekejir-
nen wurde presintearre troch Aly van der
Mark of Joop Boomsma. Boppedat is alle
kearen in skriuwer, dyt krekt in nij boek
skreaun hat, oanw&ich. Yn in fraachpete-
ar freegje de presintatoaren dy sftriuwers it
himd ànt liif. Fansels h" ,ry foar de öf-
wikseling ek muryk regele. Adri de Boer
fan Lippenhuzen of Nanna Kalma en
Ankie van der Meer fan Burgum dogge
harren bëst om der in fleurige jtn fan te
meitsjen.

SIITHIIilO REMEÀÏIE E}I

Ï(}ERISME H()IWERD

De prijwmeg die we de afgelopen tijd heb-
ben gehouden met het insturen van digi-
taal fotomateriaal naar ons e-mail adres is
gewonnen door E. Peterson. De prijswin-
naar heeft inmiddels bericht gehad. U (jij)
kunt de foto bekijken op onze website die
inmiddels wereldwijd bekend is, namelijk
www.holwerd.nl en dan de link
RECREAIIE EN TOERISME. Iedereen
bedankt voor het gelwerde materiaal.

Mariska Reitsma,
Rense van Slooten,

Al<ke van der Hoop,
Egbert Boonstra en

Ronnie Veldema
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Lijfblad:

Lezen:
Sport:

Leeuwarder Courant,
Dockumer Courant en
Landbouwblad
Oorlogsboeken e.a.

Vroeger kaatsen, nu
voetbal volgen op t.v.

Drank: Vieux
'§7'at vindt u
van Holwerd: Goed om te wonen
'Wie 

zou u nog
wel eens willen
ontmoeten: geen voorkeur
De andere keer interviewen:

F. Idsardi, Hemmingawei

Ik, Tjeerd \7iersma, ben geboren in 1925
te Ried waar mi.in ouders Albert W'iersma
en §Tillemke Anema boer waren. ln 1928
zijn mijn ouders verhuisd naar W'aaxens
naar de Pastorieplaats. In mijn jeugd heb
ik de lagere school in Brantgum en de
laatste schooljaren in Holwerd bezocht.
Daarna de U.L.O. in Dokkum, vervol-
gens de Rijkslandbouw winterschool in
Leeuwarden. In 1943 behaalde ik dit di-
ploma. In 1938 toen de mobilisatie uit-
brak werden de paarden door de

gevorderd en met de
kwamen er militai-
het schoolplein Zii

moesten afweergeschut en zoeklichten be-
dienen als er vijandelijke verkennings-

oorlogsindustrie. Velen zijn omgekomen
door bombardementen van geallieerde

komen. Als er een razziawas moest je zien
je ergens te verschuilen. In deze tijd werk-
te ik op de boerderij.
Het laatste jaat vat de oorlog is voor veel
mensen verschrikkelijk geweesu er was
honger en velen stierven. Ook was er geen
texdel meer. De laatste jaren was alles op de

bon
april
weer
voor
In 1946 moesten de jongens van 1925 ge-
keurd worden voor de militaire dienst
voor Indië. Ik ben in november 1946 op-
gekomen en in mei moesten we naar
Indie. Maar eerst beleefden we nog een
strenge winter met soms wel 20 graden
vorst. Het duurde tot april voordat het
ging dooien. Er was in de jaren eryooÍ
geen onderhoud aan de wegen gepleegd
en toen er weer verkeer op kwam bleefer
ni
o
in

.ïï:ï
'§?'aar 

de
blanke Top der Duinen" gespeeld. Er werd
gezegd; Velen van jullie zullen de duinen
niet weer zien. Dit gaf een naargeestige

was als een spiegel, maar de meeste solda-
ten waren zeeziek door de deining van het
Kanaal. Hetzelf<le gebeurde bij Portugal
waar de Tàag in zee stroomde. In de
Middellandse Zee, omgeven door dolfij-
nen, haalden we de sleper de Zwarte Zee
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in met op sleeptouw een baggermachine
voor Banka en Biliton voor het opbagge-
ren van tinerts in lndie.
Voor het Suezkanaal gingen we door een

belegerd door kooplui die probeerden hun
tassen, kleedjes en dergelijke aan de man
te brengen. De soldaten gooiden muntjes
in het water die door de behendige

de vliegende vissen. Na de storm passeer-
den we de evenaar en kwam Neptunus om
te dopen en werden we met verfi olie en
dergelijke ingesmeerd.
Na een week lnaramen \Me voor de Moesi.
Onze bestemming was Palembang, Zuid
Sumama, de stad die voor de helft op de ri-
vier drijft. Op een afstand van 80 mijl van
zee was het verschil in eb en vloed nog
steeds 3 meter! Ons bataljon van 800 man
was gelegerd in het voormalige wouwen
interneringskamp van de Japanners. De
ratten liepen er bij ti.id en wijle langs de
dakbalken. Hoewel we onze eigen kola
hadden was eerst wel wennen met het eten.

ï:ïi:::"ffr;:
ter onder de grond ." #ffï::1:ffi:Ë:;
treinen en fabrieken gebruikt. Voor olie
sloeg men een gat in de grond, een ja-
knikker erop en pompen maar.
§7e hebben precies nveeëneenhalf jaar op
Zuid Sumatra gezeten, het meest dienstge-
daan als bewaking. Ik was chauffeur op
een 5 tonner. In het laatst van 1949 zrln
we naar Java gegaan en moesten we wach-
ten tot er een boot voor ons naar

Nederland ging. Begin februari 1950
lo,vam een grote Franse boot, de Pasteur,
die soldaten naar Frans Indo China had
gebracht, ons ophalen. Er gingen 4000
soldaten op. De lengte was 212 meter, de
breedte 27,5 meter en varl het puntje van
de schoorsteen tot de kiel was 4l meter.
Hij voer van Batavia naar Amsterdam in
16 dagen, de Kota Baroe had 29 dagen
over de heenreis gedaan.
Na de dienstti.id ging ik weer aan het werk
op de boerderij in '§í'aaxens, gelijk weer
onder de koeien, z.eg maar. Van waarde-
ring voor de geleverde inspanningen of
opvang in welke vorm,dan ook was abso-
luut geen sprake. Pas de laatste jaren is er
erkenning voor wat wij in voormalig
Nederlands Indië gepresteerd hebben en
wat wij aan offers gebracht hebben.
In 1952 ben ik getrouwd met Johanna
Scheerhoorn et zyn we in Ried van start
gegaan. Hier zijn onze 3 kinderen gebo-
ren; Roely, Albert en'§7illy. In 1965 ver-
huisden we naar §7aaxens, waar wij een
gemengd bedrijf hadden. ln 1978 ben ik
overgegaan op akkerbouw vanwege de
ruilverkaveling.
Van 1968-1974 was ik ouderling. Van
1974-1989 ouderling-kerkvoogd. Van
1968-1988 heb ik me ingezet voor de ruil-
verkaveling van de kerkbezittingen. In
1989 zqn mijn vrouw en ik verhuisd naar
de Stationsweg 16 hier in Holwerd. Onze
oudste dochter en haar man namen toen
onze plaats in \i7aaxens in.
Toen wij in Holwerd woonden kregen we
tijd om te reizen. Yaak zijn we in
Engeland geweest waar onze dochter toen
woonde, maar ook bezochten we
Noorwegen, Schodand, Polen,
Zwitserland. Nu besteed ik veel tijd aan de
tuin, wat ik met plezier doe.
Ik heb veel veranderingen meegemaakt.
Paarden die door tractors werden vervan-
gen, handmelken door machinemelken, te
veel om op te noemen. En wie had kun-
nen denken dat ik me op mijn oude dag
nog zou ontpoppen als schrijver voor 'de
Doarpsbel'? Ik zeker niet!
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september
29 19.30 u. Excursie naar

het gemeentehuis van
Dokkum.
Raadsvergadering ca. 1

uur, daarna rondleiding
door nieuwe gemeente-
huis.

Mevr. H. Bangma,
Lemmer. Onderwerp:
Op klompen door de
U.S.A.

Ds. H.F. de Vries,
Ternaard. Onderwerp:
Maria de moeder varr

Jezus.

19.00 u. Advenwesoers
in de Doopsgezinde
kerk.
I6.00 u. Gezamenliikc
kerst Bosma's Plein.

Mevr. A. Hoogland,
Beetgumermolen.
Onderwerp: Yn pyama
de dyk oer (dementie)
C,ezamenlijk met Doop-
gezinde ZrsteÍlsing.

Jaarvergadering.

19.00 u.'§V'ereldsse- --- D--
bedsdag in de Doops
gezinde kerk.
Mevr. \7.G.J. Bast-
iaanse-Kuiper, Hijum.
Onderwerp: Adoptie
duurt levenslang.

Ds. M.H. v.d Graaf;
Oosternijkerk.
Onderwerp: Kerk zijn
in Oost-Europa.

Uitstapje.

De vergaderingen zijn in 'It Sintrum' en
beginnen om 19.30 uur tenzij anders ver-
meld.

Doel van de oassase: W'erken aan de vor-
ming en ontwikkeling van haar leden in al
hun verscheidenheid op het brede terrein
van de internationale maatschappelijke
vraagstukken.
Grondslas: de verenisine saat uit van de
overtuiging, dat Gods y.oo.+ op elk.le-
vensterrein en voor elke levensuiting
toetssteen en richtsnoer moet zijn.

Maart
3 (vrijdag)

2L

Mei

Aptil
18

Oktober
18

November
r5

December
7 en14

l9

Januari 2006
t7

Februari
21

Het bestuur.

Ein maaie wie de minister fan iltknske sa-

uan der Wldz. Ja, net te leaauen......ln 't
Frysh en hy neamdc Rinh uan der Wlde in

rn! tige odn, dat
Rink uan der Wlàe. In
itferline by de ein hàn

haw soe mooglih wer kinne en net rnedr be-
titele wurde as streuperij mar gewoan as lz-

mar ris tjen om in goeie mollehttn, d1t eh in
murd en uezeling pahhe doar dat is no fer-
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bean rnar dat bin fansels dan ek wer.

Mooglik dat Folhert uan der Meer ilt
Earnewàld ry hjir oan helpe hin want der
rnoat fansels regaad hàlden wurde frnder dat
il.nrant uant sa as it no giet bliuwt der gjin

rnear oer.

ieden fan h ljipaaisykjen wurdt
fansek yn u€r ?radt.
Soe Durh Hilns syn wibter-
spul eh oer hawwe? Durk is 84, dat it wurdt
him te dreech en wiltte(kppe mei fansels
aanst eh wer.

u)ant it tih hjir yn 'e hjerst en winter op fan
de guozzen.

Oer snoehfishjen mei libben ies hearst nea in
polysjeman uer en ih sil eh eJkes wat knge
leaten ilt'e wylgebeamen sea§e orn wltt set-

angeb te rneittjen. Oan in skeahelnet is eh

wol wer te hommen en olrs meitsje ik de ril-
her sels wol. Mishien hat Oane dy grutte ho-
peren ttjettel noch want w! modtte fo" I
hjerst al in moaie flut sterhe dranb meitsje

fan toarnbeien en öfwei -appek.
Ben Bot minister fan Uknske Saben sei it
sek: Rinh uan der Wlde wie in foarbyld
Europeaan. Ik haw alle boeken fan him lë-
zen. Sa wie Riruk syn wràld as skriuwer. Ik
hin der hast net mear fan sliepe, wie it mar
I juny dan hoe'h stimme.

Gjab de Groot
Holwert

TI'()RD I.ID VA]I DE SUPP()RIERSVERE]IIOIIIO W H()TWERD

Voor maar 3 euro per jaar kunt u lid worden van de supportersvereniging.

U kunt in de wintermaanden
- 6x naar de bingoavonden

- 8 kaartavonden, waaronder 6x klaverjassen en 2x kraken

Deze avonden worden in de kantine van de sporthal gehouden hierbij worden hartige
hapjes geserveerd.

Voor do jeugd zijn er ooh bingoaaonden utat abijd een groot succes is.

Ook het aankomend seizoen wordt er weer een dart toernooi gehouden.

De kaartavonden worden gehouden op
vrijdag 2 sept - 7 okt - 4 nov - 2 dec - 6 jan - 3 febr - 3 mrt en 2 apr

De bingoavonden zijn op
vrijdag 23 sept - 21 okt - 25 nov

(volgende 3 bingoavonden worden voor de leden later bekend gemaakt)

De jeugdbingo avonden zijn op 28 okt (de e.v. bingo wordt later bekend gemaakt)

U BENT VAN HARTE WELKOM.

Voor inlichtingen en opgave kunt u bellen naar S. de Haan telnr. 0519-562542
Bij geen gehoor K. Dijkstra telnr.06-24133820
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UlI DE OUDE DO()S

Ian $ind.e»zn's

Ingezonden door Henk \Tillemsen

Het bekende adres voor:

Snijbloemen,
Kamerplonten,
Tuinplanten, enz.

JOH. KINGMA. HOL§íERD
BLOEMENMAGAZIJN't HOEKJE

BeleeÍd aanbevelend

BI I§ TF{A'S
AfD- @A\t }\Nl ÍÍill ÈÉNl

I I rrislrrlrrrlelijl<e ir ltikeleu

S peelgoerlelt'rr

P:rpienr arerr

St'ltr'1i Í'belroeÍ'tett et tz.

['r'at'lrtcollec'tier Sr'1r iltl olii err
Aanbevelend

Eh.cUo.-T,eÍNrn, E,oraaa
llolxerr.d,

l lFl'I' AI)IilrlS
\-oor' \ ali.lirrrrtligc rr,Piu'aÍit's

airrr StoÍzttigels. JIottrlcrr t'rrz.

[]irrrrerrl<olt tt orrlerr rlr' \tt t'\1'§'[I]
ttA D I()-'l'O llS'fFll,l,E\ relrratlrt.

lJL,lír, ['l rrilheveLen(l
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BRU!ilE B()}IEil

Het te raden hoeveel bruine bonen er in
de pot zaten op de Vrijmarkt 30 april j.l.
was 1893. Jan Buwalda was er het dichtst
bij met 1850 en had de lste prijs: een
fruitmand. De 2e prijs was voor Jannie
Struiksma en de 3e prijs voor Theun
Vrieswijk.

ilfil()l{Àil Epl[EpsrE r()ilDs

De macht van het kleine heeft in ons dorp
€ 570,14 opgebracht. Collectantes harte-
li.jk bedankt voor jullie spontane hulp en
de gulle gevers ook bedankt voor uw ga-

Na-mes het Epilepsie Fonds,
H. Boonstra-de Jong

(OttEfiE I.EVER-DÀRM SIIfiIIl{O

In de week van 19 t/m 25 j:uni van dit jaar
vond de landelijke collecte voor de Lever-
Darm Stichting plaam. De collecte in
Holwerd heeft € 785,- opgebracht.

0PBREil0$ A1{00-(0U.EfiE

De totale opbrengst voor de ANGO-col-
lecte bedraagt € 540,-.

Hierbij worden alle collectanten hartelijk
bedankt voor hun inzet!

WISI U DAI...

... er nog enkele boekjes te koop zijn over
Oud-Holwerd geschreven door
M. Geertsma voor € 9,00?

... er ook nog boekjes verkrijgbaar voor
€ 3,50 zijn over wapens en vlaggen
van de stad en dorpen in de gemeente
Dongeradeel?

...deze boekies verkrijgbaar zijn bij
Tineke Veldema, Pölewei 16?

... u data van activiteiten kunt doorgeven
aan Tineke?

... zy dïe dan laat plaatsen in de doarps-
bel?

... iedereen er dan van op de hoogte is?

... er nog enkele ligplaasen beschikbaar
zljn in de Holwerder Haven?

... er in april een bushokje zou worden
geplaatst bij de nieuwe buslus?

... het nu september is en het er nog
steeds niet staat?

... Sara hier weer achteraan zal

... ook het fietsenhok bij de buslus veel te
klein is?

... u uw boot tegen de daarvoor geldende
vergoeding winters ook kan stallen op
het haventerrein Mannerak hier in
Holwerd?

... Monte de Boer zijn derde gedichten-
bundel is verschenen. "Tussen hemel
en aarde" vanaf nu tegen € 3,50 ver-
krijgbaar is?

... Het goede doel wederom het gehandi-
capte kind is?

... AIs u 0519-562108 belt wordt het u
z.s.m. thuis bezorgt?

... De activiteitencommissie nog wel wat
mensen kan gebruiken?

... U ideeën bij Grietje Overal kan mel-
den? Haar telefoonnummer is: 06-
30052908.

il
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Tijdens een heel oppervlakkig praatje bij
het Jeu de Boule met de voorzitster van de
Vereniging van Dorpsbelang kregen we
het over de scheuringen en afscheidingen
van de godsdiensten welke het dorp ge-
kend heeft, nadat Holwerd in 1589 het
Romeinse geloof de rug toekeerde. Het
zijn er nogal een paar en vaak ging het over
niks of bijna niks. Al pratende hvamen we
bij Lammert Heeringa, de vader van de bij
allen bekend zijnde meester Heeringa, en
al heeft het niks met scheuringen te ma-
ken, deze man had in mijn ogen een bij-
zondere visie over het geloof. Na dat ge-
zegd te hebben werd al de suggestie gedaan
om zyn geschreven gedicht in de dorps-
krant op te nemen, en of ik er dan een ar-
tikeltje aan wilde wijden. Over het eerste,
dat mag voor mij, maar over het tweede,
waarom zal ik in een pot roeren waarvan
het onderwerp toch al zo gevoelig ligt.
Daarom, lees dhr. Heeringa zijn gedicht,
lees het daarna nog eens en kom tot uw
conclusie. Misschien geeft het stof tot na-
denken. Het gedicht is 22 juni 1892 ge-
schreven en gericht aan het adres van ds.
Leendertz omdat die stappen ondernam
om de 'Pinlater Merke' te verbieden.

Doomeryt doarst lésten sizze
Dat ih ongod*sjinstich wie;
Om't er mij yn knge tiden
Net yn tsjerhe mirhen hie
En.... orndat i h merkehàlàe
Doarst op Pinhster! ja, yet mear!;
Ek orn t ib Komeedtjespile,
Peaske en Krysttiid, kear op hear.

Soks wie danich ou te harren
Sei er'en hij miendz it eh!
Mar; ho hoe 't sa bjaster treffe
Ih foun dat hwet al to geh.

F'ral do 't hij mij Làd forhlearre
Da it o sa lohhich wie
Dat elbien dy ï merhehàlde,
Sels net wiste hwet er die,
Hwent oats scoed'er hirn bihweadyje
Oan in swiere sfindz yet.
Nou, ib tocht: ik ken ï net helpe
Doom'ny, mar ih leau jo net!

Scoe ik ongonsdsttjinstich wëze
Om't ih Pinkster rnerke hàM?
Pinhster dochs wie langfoar Jezus
't Bliidste feest hans yn b wràU.
Hwet de tsjerke y letter dagen
Fen dat Pinkster mahhe hat,
Sjoch dat litten wij mar rëste,

mar ï benimt myn wille net.
En op Krysxiid en op Peaske

Haw 'k Komeedsjespilt, ja!
Mar scoe 't to bewizen wëze
Dafk dërom §in Gohtsjinst ha?
Dat ik fr.nforshillich libje?
Spot mei 7 Heilige wollicht?
O, om mij hen ï rnoarn wol barre:
'Spiherje de tsjerke ticht!"
Hutent dër hen ih God net fine
As 'h Him oars net foar my ha
En it rinnen oan'e liedbàn
Fen'e preesters bin ik ba!

Vr. gr.
tilíop v. Duinen

12



Mar; bin'k dërorn ongods*jinstich??

nien

As ik mei mYn bernstjes boartsje

For hjar stok tiPPer snij

En den ken ih o|'e ioun
Bliide mei oarei merhehàldr;

Dëryn haw'h noait s'ítnd'e foan,

Hwent ik rnien dat God mei wille

13
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Beste mensen,
Zoals de meesten wel zullen weten hou-
den wij ons aI langere tijd bezig met een
project in Kenia. In Thika om precies te
zijn. Een stadje wat 42 kilometer boven
Nairobi ligt.
Twee jaar terug, in februari 2002 zyn wr1
een maand lang als vrijwilliger werkzaam
geweest in een kinderhuis. Dit kinderhuis
is verhuist naar Mombassa, een stad aan
de kust van de Indische Oceaan. Ons hart
bleef bij de kinderen en de problemen die
er heersten. Straatkinderen, AIDS en
HIV weeskinderen en verwaarloosde kin-
deren. Als je dat eenmaal hebt gezien kan
je het niet meer loslaten. Zo grng het met
ons ook. Eenmaal terug in Nederland be-
kijk je de wereld met andere ogen en r'À/eet

je dat het niet vanzelfsprekend is dat bij
ons de provisiekasten uitpuilen en dat alle
artikelen in de winkel die ook maar een
uur over datum zyn níet meer verkocht
mogen worden.
'Wij bleven ons dan ook verantwoordelijk
voelen voor de ander
minder bedeeld plekje
In het kerkblad van de
schrijven we zeer regFlmatig,.een stukje
over onze projectactiviteiten. Toch wordt
er de laatste tijd regelmatig aan ons ge-
vraagd om ook eens iets in "De
Doarpsbel" te schrijven.
Bïj deze dus het eerste stukje en als u het
mooi vind om onze wederwaardigheden
in dit blaadje mee te beleven dan horen we
dit graag.
Ons 'nieuwe" project is nog erg jong.
CRC is in oktober 2004 opgerícht en ge-
registreerd in Kenia als stichting die zich
inzet voor kansarme kinderen en hun fa-
miliet in de sloppenwijken, ze onderdak
verleent in het CRC huis en meehelpt op
de st.Patrick school bij twee klasjes met
kinderen met een verstandelijke beper-
king. De vrijwilligster (Bonnie) die toen
in Kenia was heeft het initiatief genomen
om een herstart te maken voor de opvang
van kinderen die in nood zaten. Christa,

ook een vrijwilligster deed direct mee en
samen met mensen vanuit Kenia zelf werd
er een directie opgericht van Kenianen en
Nederlanders. Vanuit Kenia is ons ge-
vraagd mee te doen en dit hebben we na
enige aarzelingtoegezegd. Nu zijn we met
z'n vieren die het project in Nederland
dragen.
§7e begonnen in oktober met het opvan-
gen van vier kinderen. Broertjes en zusjes
van elkaar. De moeder rras niet in staat
om ze te verzorgen omdat ze blaaskanker
heeft. CRC heeft voor de moeder een ope-
ratie mogelijk gemaakt maar helaas breidt
de ziekte zich verder uit en is genezing niet
meer mogelijk. Er werden kindjes door de
kinderbescherming gebracht omdat ze bij
het grof vuil waren gezet. Twee jaal en
dan aI niet meer gewenst. Zo mocht Mary
ook bij ons blijven. Faith, een meisje van
12 werd door haar vader vreselijk mishan-
deld en verminkt. Sigarettenpeuken wer-
den op haar armen uitgedrukt om haar ge-
hoorzaa-mheid bij te brengen. Zo kwamen
er steeds meer kinderen bij.
Nu telt CRC 17 tot 19 kinderen die er
permanent wonen en naar school gaan.
Iedere maand zljn er vanuit heel
Nederland 4 i 5 vrljwilligers die belange-
loos bij ons in het huis werken en in de
school en in de sloppenwijken. Er is zo
langzamerhand veel werk te verzetten
maar ook CRC krijgt steeds meer voet aan
de grond. Het werk brengt met zich mee
dat je niet van de ene op de andere dag
kan zeggen: "ik heb geen zin meer". Je
moet door want je geeft dezr kinderen een
kans uit duizenden. §7e krijgen vanuit het
hele land giften en ook een aantal kinde-
ren hebben een vaste sponsor. Hier zit je
niet aan vast, je kan stoppen wanneer je
zou willen. '§l'e kregen vanuit een familie
fonds een groot bedrag aan geld waar we
twee speeltuintjes voor konden opzetten,
American Expres gaf ons 10 dozen met
speelgoed voor de school, het huis en het
plaatselijke ziekenhuis. Zy zorgden ook
voor verzending. Een school uit
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Maardingen hield een sponsorloop die
1520 euro opbracht.
Geweldig om te zien dat het goed gaat,
maar ook voor de toekomst moeten we
blijven doorgaan. 

'§?'e willen graag een ei-
gen huis bouwen op een lapje grond zodat
we niet meer hoeven te huren. En meer
kinderen kunnen opvangen want er zijn
nog zoveel kinderen die hulp nodig heb-
ben.'§7ilt u ons helpen om ons werk te
kunnen voortzetten?

We kunnen vrijwilligers gebruiken voor I
tot 3 maanden. De kosten hiervoor zijn
de vliegreis en 250 euro voor kost en in-
\il'onlng
U kunt een kind sponseren voor een door
u aangegeven maandbedrag.
U mag een gift overmaken op nr.
29.95,65.319 t.n.v. CRC in Holwerd

'§7ij 
gaan in februari 2006 zelf weer een

maand naar Kenia toe om de handen uit
de mouwen te steken en te kijken hoe al-
les nu loopt.
§íilt u meer weten over CRC kijk dan
eens op onze website www.crckenya.org

Bauke en Tineke Holwerda

Ti:rrorisme

Bij al die ureselijhe aanslagen

kunnen u)e ons angstig afgaan uragen

Waar is het eind aan al dit leed

Dat aan ons hnaagt en dan ons uleet

Toch rnogen ue ons er niet bij neerlegen

Mahhelijker gezegd zub u wel zeggen

Laten we door ons geloof te belijden

Tegen al dit onrecht strijdrn

Gods schepping is toch niet uolbracht

Om door rneaten te wordcn uerkracltt

De maatschappij wordt uit ém gereten

Waar stoltt toch dit onmenselijh geweten

Onschuldigen komen ons te ontuallen

Angst en uerwarring bij ons allen

Vaar is het eind oan dit geweld

Dat zoueel weerbze slachtffirs teb

'Vat 
staat ons nageslacht te wachten

Als wij niet ma zh allen tacbten

Het ttj ten goede te doen heren

V(/e weten ltet niet, de njd zal ltet lcren

Monte

28-8-2005

tó
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AP()IHEEI(

Bestellen
Afhalen

08.00 - 10.00 uur
76.30 - 17.30 uur

HUISÀRTS

Dokter L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255

Dr. Ch.F. van der Lugt,
rcL.05t9-57t3r6
Dr. Stender
tel.0519-571436

TÏSI()IHERÀPIE

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pölewei), tel.
562478156t876.

H U ISARÏSEil UB()RÀI() RI U M

Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen van
f0.00 - 10.15 uur.

IÀ1{DÀRIS

Dhr.'V/'. Roux, Beyertstraat l0l, tel.
562300.

PEDITURE

M. Rintjema-Kruize, Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, tel. 561689.
Elisabeth Bioersma, Ringweg 34,
Brantgum, tel.561594

WIJIOEHEER

Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. nr. 0519-298777.

rHESE UIID

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- IGaamzorg
- Ouder- en kindzorg
Uideen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstr aawr eg 7 0.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Tesselschadestraat 29, 89 I 3 HA,
Postbus 417,8907 BE Leeuwarden.

(0l{ilfiÀDRESSEIt

Dienstencentrum: vacant
Uiwaarwereniging "de Laatste Ee/':
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. W'oude-
Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

-rrl

DE BIBI.I()BUS !

Volwassenen I

/jeujd: di. 16.0: - 16.30 u. i
bij de Geref. kerk :

Jeugd Tsjelke: di. 09.35 - 10.35 u. !
?loó. 'rr. Àmstel: di. 10.40 - 11.10 u. :

t1
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