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HOEDERSHÛN 

mededelingenblad van de Gereformeerde kerk van Warten-Wergea-Warstiens. 
 
                          54e jaargang nr  1 – 2021 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,  
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 
Dietrich Bonhoeffer  (NLB, Lied 511: 1-4)    2021 
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Kerkdiensten 

         
        Kerkdiensten zullen gehouden worden met inachtneming van de regels van RIVM. 
        En anders hoort u/ jij het via de kerkenraad, met het sturen van een persoonlijke 
        nieuwsbrief. 
 
 

In januari en 7 februari zullen er in ieder geval geen kerkdiensten zijn, omdat er nog 
steeds een  lock-down van de overheid van kracht is.  

 

 
 
 
 
 

 
 
                
Zondag         14  februari 11.00 uur Ds. A. Elverdink Eastermar 
   1e collecte  Noodhulp 
   2e collecte Kerk 
 
 

    
Zondag  21  februari 09.30 uur nog niet bekend   
   1e collecte  Werelddiakonaat 
   2e collecte Kerk 
 

 
Zondag  28 februari 09.30 uur  Carlijn Niesink  Wirdum 
      1e collecte  Missionair werk 
      2e collecte Kerk 
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 Agenda 
  

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. 
 
 
De jaarlijkse week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door Missie Nederland en de 
Raad van Kerken. 
  
‘Blijf in mijn liefde…’ 
 
‘Wees één, zodat de wereld mag geloven! 
Blijf in zijn liefde, ga de wereld in 
en draag de vruchten van deze liefde’  
 
Zegening: Zusters van de Gemeenschap van Grandchamp 
 
 
Donderdag 28 jan: Vergadering Samen-op-Weg commissie in de Frissel te Wergea. 
 
Dinsdag 16 febr:     Kerkenraadsvergadering om 19.45 uur in de Geref. kerk te Warten.  
 
 
I.v.m. de coronaregels van het RIVM, staat er helaas nog weinig op de agenda en alle datums 
zijn natuurlijk geplaatst onder voorbehoud van evt. nieuwe regels. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

 Verjaardagskalender 

 
 

       
    6  februari              Gerrit Elsenga      78 jaar 
 

     16  februari              Sjoukje van Dellen - Zandstra    82 jaar 
 

22  februari              Adolf Dijkstra      86 jaar 
 
 
In de verjaardagskalender staan de gemeenteleden die 70 jaar of ouder hopen te  worden. 
Wilt U hierin niet worden vermeld, geef dit dan aan uw scriba Botina door. 
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Opbrengst collectes  
 
 

 

 
 
 

 
Nieuws van de kerkrentmeesters. 
 
Vlak voor de lockdown in december is er een nieuwe kachel geplaatst in de kerk. 
 
Zoals u gemerkt hebt in de afgelopen herfst, werd het niet altijd warm in de kerk. Oorzaak was 
dat de oude kachel continu in het noodprogramma bleef hangen. Dit was niet meer te 
herstellen, de kachel is ook al meer dan 20 jaar oud, dus is er een nieuwe kachel geplaatst. 
 
Dus wanneer we weer naar de kerk kunnen, en ik hoop weer spoedig, is de temperatuur in de 
kerk weer goed. 
 
Namens de kerkrentmeesters, Taeke de Jong. 
 
 
 

 

 
 
 

1 nov KIA Zending 55,25€     8 nov JOP Jeugdwerk 32,65€     

Kerk  36,50€     Kerk  106,55€   

15 nov ACD present 61,37€     22 nov pastoraat 31,75€     

Kerk 38,80€     Kerk 52,50€     

29 nov Kinderen in de knel 27,90€     6 dec Kinderen in de knel 64,75€     

Kerk 42,85€     Kerk 43,30€     

Kindernevendienst

13 dec Kinderen in de knel 116,50€   

Bericht van de familie Haye Otten: 

We wonen nu 2 maanden in Burgum. Het gaat goed met ons, De kinderen hebben het naar 

de zin op school, We zijn druk aan het klussen in het nieuwe huis. Dat verloopt goed. 

Ondertussen wonen we tijdelijk aan de Tichelkamp 3, wat een gezellig buurtje is.. In mei 

verhuizen we naar de Kloosterlaan 47, 9251 ME Burgum. 

Groetnis, Haye, Marijke, Thymen, Friso en Ids. 
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Korte impressie van de gehouden kerkdiensten in december  
 
 
Dienst van herdenken dit keer op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 nov. in onze 
eigen kerk. Helaas nog niet gezamenlijk met de Herv. gemeente Wartengahe i.v.m. corona, 
verzorgd door de kerkenraad.  
 
Bijbel lezing uit: Joh:11: 32-44. Lazarus uit de dood opgewekt. 
 
Meditatie uit EB van: Theodoor Meedendorp;  “Jezus’ leven krachtiger dan de dood!” 
In het bijzonder werd er gedacht aan familie uit de gemeente, die dit jaar zijn  overleden.                     
 
Dit keer oud gemeenteleden br. Halbe Elsenga en br. Boele v.d. Werff.                                                          
1e Kaars aangestoken door fam. van br. Boele v.d. Werff, om hun samen te gedenken.                                                                                                                                          
Deuteronomium 31:8: ‘De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van 
je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen’ 
.  
2e Kaars: aangestoken door de ouderling van dienst, ter nagedachtenis gewijd aan hen die 
familie of vrienden hebben verloren, door een ernstige ziekte, door de corona, zelfdoding, 
eenzaamheid of op een andere manier.                                                                                                                                                  
2 Korintiërs 6:10: ‘We hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar 
toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.’ 
 
3e Kaars: door de diaken, ter nagedachtenis met de direct betrokkenen gewijd aan 
slachtoffers van ongeluk, wanorde, angst en vlucht, moord onrecht en onvrede.                                                                                                                                            
Openbaring 21:3-4: ‘Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God 
bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
 
Voor dierbaren die dit jaar of in andere jaren zijn overleden. Zodat ze niet worden vergeten, 
maar nog steeds hun namen klinken in ons hart. Mochten waxinelichtjes worden aangestoken 
door de gemeente zelf, met een mondkapje op dit keer!                                                                                                                                               
Luisterden naar het prachtige lied: Behouden Vaart - Elbert Smelt & Matthijn Buwalda: 
https://www.youtube.com/watch?v=BCybIqYw87s  
 
Blij en verheugd stonden we ook stil bij de nieuwgeborenen van dit jaar, het begin van het 
nieuwe leven. Er werd als aandenken door de familie zelf, een roos in een vaasje gezet. 
   
Geboren op 5 juni 2020: Ryan zoon van Simone en Sake Paulusma.                                                        
Kleinzoon van Liesbeth en Peter Pander.   
Geboren op 3 sept. 2020: Amarins, dochter van Jouke Rodenburg en Mariska Jonkman,  
kleindochter van Pieter en Eke Rodenburg                                                                                         
Psalm 139:16: ‘Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.’ 
 
Luisterden naar: Kinga Bán: ‘Meer dan een wonder..’: https://youtu.be/BfxL56TNsvQ  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BCybIqYw87s
https://youtu.be/BfxL56TNsvQ
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Ds. A. Elverdink ging voor op zondag 29 nov. de 1e Adventszondag.                                                      
Met het aansteken van de eerste Adventskaars door Friso.                                                                            
Stef Bos, “Geef Licht” https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A 
  
Lezen  Genesis 18: 1 – 15 (NBV) Thema van de preek: “Dat wordt lachen !!” 
Diana nam afscheid van de kindernevendienst, na een dankwoordje van de leiding kreeg ze  
een prachtig mooi ‘schilderij’ met foto’s van de kinderen erin verwerkt als aandenken.  
 
Voorg.: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige.                                                              
Allen:   Zegene ons de grote naam. 
Voorg.: Voor wie zoeken in de stilte. Naar een vuur voor hart en handen.                                          
Allen:   Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
Voorg.: Voor wie roepen om vrede en van gerechtigheid dromen.                                            
Allen:   Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
Voorg.: Voor wie wachten in vertrouwen dat  de liefde zal blijven.                                            
Allen:   Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
Voorg.: Het licht van Gods ogen gaat over ons op.                                                                                
Allen:   De zon van zijn vrede als een nieuwe dag   Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met grote dankbaarheid dat ds. Pieter Boomsma weer in ons midden kon zijn uit Amsterdam. 

 
           Mochten we op 2e Advenstzondag 6 dec. samen het Heilig      
           Avondmaal vieren, ook dit keer nog in aangepaste vorm 
.          Aansteken van de tweede Adventskaars doo Wolter. 
                                                                                                                                                                                        

Bijbel lezingen uit: Habakuk 3: 16 – 19 en Hebreeën 5: 7 – 10   (NBV): 
En was er het afscheid van fam; Pieter, Diana, Mirjam en Eline IJpma.   
                                                                                                                                       
Namens de gemeente en kerkenraad, werden ze bedankt voor hun gedreven inzet voor Zijn 
gemeente en het vele kerkenwerk. Ze ontvingen hiervoor een kleine attentie. Inmiddels zijn ze 
al verhuisd naar Burgum op een tijdelijke adres. 
We luisterden naar hun uitgekozen lied opwekking 654:                                                                
‘De vreugde van U is mijn kracht’                                  https://youtu.be/-KC8jV8VCGU  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rDyJUeeIV0A
https://youtu.be/-KC8jV8VCGU
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Zondag 13 dec: 3e Advent, gezamenlijke Oecumenische Adventsvieringen, voorganger;                         
da. Alice Buizer-Tchiengang. I.v.m. het beperkte aantal personen, was er om 9.30 uur een 
dienst in de Geref. kerk te Warten. En een tweede dienst om 11.00 uur in de RK St. Martinus 
kerk te Wergea. Ook de 3e kaars werd aangestoken.  
                                                                                                                                                                 
M.m.v. enkele koorleden van Ynspiraazje en organist Haije Haijtema uit Wergea.                    
Wat was het fijn om ook deze Advenstzondag, het orgel in de kerk weer te horen klinken.                      
Op Gamba: Janneke Landman en de leden van de adventsgroep commissie.                                     
Bijbel lezing: Lucas 19: 1- 10.  Thema: ‘Zwart wit.’  
     
Jezus op bezoek bij Zacheüs https://www.basisbijbel.nl/boek/lukas/19  
Jezus kwam Jericho binnen en liep door de stad. Daar woonde Zacheüs, het hoofd van de 
belasting-ontvangers. Hij was heel rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar dat lukte 
niet, want hij was klein en er waren te veel mensen. Daarom liep hij hard vooruit en klom in 
een vijgenboom die op een plek stond waar Jezus voorbij zou komen. Dan zou hij Jezus 
kunnen zien. 
 
 Toen Jezus bij de boom kwam, keek Hij omhoog en zei tegen Zacheüs: "Zacheüs, kom vlug 
naar beneden. Want Ik moet vandaag bij jou op bezoek komen." Zacheüs kwam vlug naar 
beneden en ontving Hem blij als gast in zijn huis. 
 
 Toen de mensen dat zagen, mopperden ze allemaal en zeiden: "Hij is bij een slecht mens  op 
bezoek." Maar Zacheüs ging staan en zei tegen de Heer Jezus: "Heer, ik ga de helft van alles 
wat ik heb aan de arme mensen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, 
betaal ik hem vier keer zoveel terug." Jezus zei tegen hem: "Vandaag is deze man gered, 
omdat ook hij een zoon van Abraham  is. Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die 
bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden."  
   
Jezus kijkt anders naar mensen, niet naar wat iemand ‘waard’ is op het gebied van economie 
of de schoonheid. Leer kijken naar de ander als iemand van wie God houdt, zo iemand bent u/ 
jij zelf immers ook.  (bron: Adventskalender 2021)  
 
                                                                                                                   
In kerken tesamen wil ieder beamen 
Gods liefde voor allen voor groot en voor klein 
hoe angsten ook kwellen, wij willen vertellen 
een plaats om te leven, ook jij mag er zijn. 
Dat woord uit verleden, dat geldt ook nog heden, 
dat woord van Gods liefde dat gaat nooit voorbij. 
Wat ook mag geschieden, niets kan ons verbieden 
dit woord te herhalen voor jou en voor mij. 
  
Dit woord is op aarde van zeer grote waarde 
het steunt ons in moeiten en geeft ons weer kracht. 
De wereld vijandig, die leeft onverstandig 
er wordt al zo lang naar de vrede gesmacht. 
Wij moeten proberen het lijden te keren 
met woorden en daden in vre-edesnaam. 
Geen macht kan verhindren, dat eens al Gods kindren 
gaan groeien en bloeien tot eer van Zijn Naam! 
 
Door de aangescherpte corona regels van het RIVM en om toch géén risico’s te willen nemen. 
Bleven de deuren op zondag 20 dec. toch weer gesloten van de kerk.                                                                                                                                                                                            

https://www.basisbijbel.nl/boek/lukas/19
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Erg spijtig maar met alle begrip en ook in overleg met de kerkenraad en op advies van de 
classis Fryslân. Net nu we zo toe leefden naar kerst, de komst van het Licht in deze donkere 
dagen en tijden. 
Voor velen in Zijn gemeente en voor mijzelf zeker ook, wel een héle trieste en diepe 
teleurstelling. Want kerst vier je toch zeker samen in de kerk, dat voelt toch héél anders bij je 
thuis in de kamer op de stoel/ bank? Je wilt de aankondiging van de geboorte van Zijn Zoon 
Jezus Christus, toch samen horen/ beleven?  En de bekende liederen die bij kerst horen, 
vanuit je hart meezingen van dankbaarheid en blijmoedig zijn. Een vreemde en bijzondere 
ervaring. 
Toch geprobeerd zelf om dat gevoel wat bij kerst hoort op te roepen,  om via verschillende 
media kanalen iets te volgen hierover. Nou ik kwam héél veel tegen, om naar te kijken en te 
luisteren. Wat een vindingrijkheid onder de gemeenten in Fryslân en heel Nederland. Voor 
zowel volwassenen als voor de kinderen was er veel aandacht hiervoor op de media. PKN 
nieuws: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/ en op Omrop Fryslân: 
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/tsjerketsjinst-op-tv-fan-24-desimber-2020-2300 en via 
veel meer andere kanalen. 
 
In deze verscheidenheid aan verbondenheid door Hem, door de kracht van Zijn Geest in ons 
hart die ons het kerstgevoel tóch samen op deze manier doet beleven.                                                   
Een wereld gebeuren op deze manier, iedereen moet het horen: ’Christus is geboren..!” 
 
Vanuit de verschillende kerktorens van onze dorpen Warten/ Wergea en Warstiens, klonken 
de klokken vanwege de aankondiging van Zijn geboorte in deze kerstnacht.                                                                          
Ook was er nog op zeer korte termijn muziek geregeld vanuit de culturele commissie van 
Wergea, Jeugdsoos en vanuit Warten Actief. Die ook te horen was vanuit de kerktorens. 
Elders in dit kerkblad, leest u ook nog de kerstgroet van ds. Wim Beekman van de classis 
Fryslân.                                   
De kerstnachtdienst liturgie is op de site van de kerk gezet en doorgestuurd via de mail naar 
gemeenteleden.  http://www.pknwarten.nl/  
 
 
 
 
 
 
 
Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis.  (Lied: 1005:1) 
 
 
 
 
 
RvK: Woorden van Hoop en Troost zal voorlopig elke woensdag op de website van de Raad, 
www.raadvankerken.nl , te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal:       
‘Raad van Kerken’ 
 
 
 

 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/tsjerketsjinst-op-tv-fan-24-desimber-2020-2300
http://www.pknwarten.nl/
http://www.raadvankerken.nl/
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Uit de gemeente: 
 
 
Het nieuwe jaar 2021, is al weer een paar weken van start. Maar toch willen we een ieder 
langs deze weg: ‘Folle lok en Seine tawinskje!’. 
 
 
We blijven hopen en zeker in vertrouwen op Hem dat we weer mogen en kunnen 
samenkomen, zoals vanouds. Blijf naar elkaar omzien en weet dat u er niet alleen voor staat. 
Mocht u/ jij behoefte hebben voor een praatje, bellen mag u altijd naar iemand van de 
kerkenraad of onze eigen pastor ds. Bouman. Telefoon nummers vindt u in het kerkblad HH. 
 
 
We wensen beterschap en een goed herstel aan alle zieken, lichamelijk en geestelijk.                           
In het bijzonder diegene die toch getroffen zijn/ worden door het corona virus. In onze 
gemeente, dorpsgenoten, bij uw familie of vrienden. Maar ook voor een ieder over de hele 
wereld. Ook in onze gebeden thuis, denken we aan hen die een dierbare moeten missen, 
dichtbij of veraf. Dat de Heer naar ons blijft omzien, in ziekte, moeite en verdriet.                              
“Heer ontferm U!” 
 
 
‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat,         
zal uw/ jou harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. (Filippenzen: 4:6,7)  
‘Glinster en blink, groei en bloei’ 
 
 
Blij nieuws: geboren op 2-12-2020; Romee Lieze de Vries, dochter van: Guido Vos en Frieda 
de Vries en haar trotse broer en zus Warner en Heleen. Wonende: Ringfeartstrjitte 5, 9005ME 
Wergea. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal, dat jullie dochter in gezondheid en 
voorspoed mag opgroeien.  
Tip: via deze link kunt u ook ds. K. v. Marrum volgen: 
 https://kerkdienstgemist.nl/stations/1235-Protestantse-gemeente-
FeanwaldenFeanwaldsterwal/events/live  
 
 
Een warme groet namens de kerkenraad, ds. A. Bouman en Botina. 

 

 

 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1235-Protestantse-gemeente-FeanwaldenFeanwaldsterwal/events/live
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1235-Protestantse-gemeente-FeanwaldenFeanwaldsterwal/events/live
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             (Bericht van ds.Bouman) 
 

Beste gemeenteleden, 
 
onze classispredikant, ds.Beekman, schreef ons in december. En hij 
meldde ongeveer: Wij beseffen dat de beperkende maatregelen nogal een 
teleurstelling betekent voor ons allemaal. Wij hopen van harte dat wij 
als mensen van God toch en juist ons met elkaar verbonden zullen blijven 
voelen via post, internet of via t.v.-uitzendingen vanuit kerken. En via de 
beperkte persoonlijke ontmoeting die nog wel is toegestaan. 
We mogen erbij stilstaan wat we als gemeenteleden tijdens deze lockdown 
kunnen betekenen voor mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben. 
 
Zelf blijf ik, naast het kerkelijk werk thuís, uiteraard beschikbaar voor pastoraal 
contact en gesprek. Ieder gemeentelid kan daarvoor via een mail, per telefoon 
(met mogelijkheid van inspreken) of via een schrijven contact met mij opnemen. 
 
Zelf probeer ik ook regelmatig telefonisch contact met gemeenteleden te hebben, 
zoals anders bij bezoek thuis. Verder deel ik graag met u, met jullie in 
regelmatige lezing van de Bijbel en in de voorbeden voor allen die getroffen zijn 
door het virus, voor alle kwetsbaren in de samenleving, voor mensen die werkzaam 
zijn in de ziekenhuizen en de zorg, en voor andere grote noden in kerk en wereld. 
 
'k Sluit af met woorden naar een bijdrage van onze synodepraeses ds.Marco Batenburg: 
de lockdown heeft een hele grote impact op onze samenleving. Iedereen voelt 
daarvan de gevolgen en ons dagelijks leven ziet er heel anders uit dan we hadden 
gehoopt. 
Nu hebben wij de komst van: Immanuël – God met ons! op één of andere manier 
mogen vieren. Het is mijn gebed dat Zijn licht ons ook in deze omstandigheden 
zal bemoedigen en leiden. 
 
Met hartelijke groet, verbonden in Christus, 
ds.Arend Bouman, Vondelstr. 7, 8913 HP Leeuwarden. 
Tel.: 058-2894477 – E-mail:arbou@simpc.nl 
 
                                           +++ 
 
Dr. G. de Kruijf, bij leven hoogleraar ethiek, mediteerde eens over Psalm 27. 
Een gedeelte daarvan geven we hier weer, ter bemoediging: 
 
MOED 
 
“Het geloof drijft de angst uit. U ziet de psalmist staan, midden in de levensstrijd, 
hoog op een rots roept hij uit: 
“De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen”. 
 
Ik hoor u al een beetje piepen: waar haalt die man de euvele moed vandaan? 
Uit het heiligdom, uit de kerk. Onder het dak van God ziet hij het ook helemaal 
zitten. De ervaring dat God je bergt “in zijn hut”. Je zou het willen vereeuwigen. 
Je zou er een tent om heen willen bouwen. 
Maar dat wordt je niet gegund. Het evangelie hoor je in de kerk, maar geloven 
doe je in de wereld, temidden van alle boosheid en geweld. 
Daar komt het aan op dapperheid: “De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie 
zou ik vrezen?” Dat is taal! 

mailto:arbou@simpc.nl
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– “Hoor, Heer, hoe ik luide roep!” 
Wat is dat nu? Dat had de psalmist nu niet moeten doen. Dat bederft alles! 
Begint-ie te piepen. 
Kijk, zo vergaat het de gelovigen, midden in het leven raken ze God kwijt en 
raken ze elkaar kwijt en zijn ze eenzaam in al hun angst en nood. Zij kunnen het 
geloof bijna niet volhouden dat Jezus de wereld overwonnen hééft en dat er 
géén reden is om bang te zijn. 
 
Maar, let op! Midden in die doodsnood komt er iets boven wat je niet voor 
mogelijk houdt. 
“O! Als ik niet had geloofd Gods goedheid te zien in dit leven...”. Tot mijn 
verbazing moet ik bekennen: ik gelóóf. Ondanks alles: ik geloof. 
Daarom zeg ik tegen mezelf: “Wacht op de Heer”. 
Dapper zijn, volhouden. Wacht op de Heer, want Hij komt.” 
En, zeg ik: leef in vertrouwen op God, reageer met moed, in liefde en trouw! 

                                    

 
“Gods woord geeft mij kracht” 
 
Het NBG geeft een nieuwsbrief uit met de titel “Dichterbij”. In “Doorgeefluik” 
verderop in deze Hoedershûn worden een paar dingen doorgegeven in 
verband met bijbellezen. Ter aanmoediging nu dit stukje voor jonger en ouder: 
 
“ Akash Boiragi(16 jr., Bangladesh))meldt: “Het dorp waar ik opgroeide was erg arm. 
De huizen hadden geen electriciteit en wassen deden we in de rivier. 
Bijna iedereen was boer of visser. 
– Mijn ouders werkten in een fabriek, maar ze waren daardoor bijna nooit 
thuis. Ik zorgde voor mijn jongere broertje, van baby af aan. 
Gelukkig hielp mij oma wanneer zij kon. 
– De meest nare herinnering uit mijn jeugd is dat mijn moeder ervandoor 
ging met een andere man. Zeven jaar was ik toen, en ik heb haar echt gemist. 
Later is ze me nog wel eens komen opzoeken. Maar het voelde niet meer 
alsof zij mijn moeder was. 
– Tijdens een bijbelstudiedag van het Bijbelgenootschap kreeg ik mijn eigen 
bijbel. Nu kan ik iedere dag uit de Bijbel lezen. Gods woord geeft mij kracht 
en helpt mij om op het goede pad te blijven.” 
                                                
Magazine “Petrus” in het nieuwe jaar 2021. 
 
Voor sommigen bekend en bij anderen niet of minder. Wat vinden anderen 
eigenlijk van dit blad. 
Dick van Dijk liet weten: “Vanmorgen ben ik eerst gestart met het doorbladeren 
en lezen van het blad #Petrus van de PKN. Inspirerend! Ik werd er vrolijk van! 
En een zekere Tynke gaf via Twitter door: 
“Van nooit naar de kerk, naar dez zondag wéér naar de kerk. Het zou mijn 
nieuwsgierige enthousiasme kunnen zijn, of het mysterie waar ik in stap. 
Iets lokt me. En dat terwijl ik gewoon op een vrij harde kerkbank zit en 
feitelijk geen bijzondere bijdrage lever. Wat gebeurt daar toch?” 
– In elk geval is “Petrus” een GRATIS kwartaalblad van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Je kunt er persoonlijke en inspirerende verhalen in lezen 
over geloof, hoop en liefde, over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin 
geeft. 
Ieder kan zich aanmelden voor  een gratis abonnement op dit blad via 
abonnement@petrusmagazine.nl 
Uiteraard zijn bij gelegenheid vrijwillige giften van harte welkom.  

mailto:abonnement@petrusmagazine.nl
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Confessioneel – Credo 
 
Misschien las u het al in de krant: de onder ons mogelijk bekende 
Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad is sinds oktober 2020 
gefuseerd met de Confessionele Vereniging (van huis uit Ned.Herv.). 
Zij gaan nu samen verder als Confessionele Beweging. Goed nieuws. 
Meer informatie op confessionelebeweging.nl 
En zij geven nu samen het blad “Confessioneel – Credo” uit. 
Hier volgt nu een overweging van de hoofdredacteur ds.Wim Scheltens: 
 
“Hij moet groter worden en ik kleiner” – Johannes 3:30 
 
“Johannes de Doper is bekend door minstens drie uitspraken: 
“Zie, het lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt”, 
“Na mij komt wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken”, 
en “Hij moet (wassen) groter worden en ik (moet minder worden) kleiner.” 
 
Dat laatste druist wel in tegen het hedendaags gevoel. 
Daarom valt het op. Toch verwíjst Johannes onverstoorbaar: hijzelf is 
het licht niet, hij getuigt van het licht. 
– Daarom is hij zo groot, zodat hij vooral Jezus in beeld wil brengen. 
De engel Gabriël heeft aangegeven dat Johannes groot is in de ogen 
van God. Zou dat ook komen omdat hij zelf zegt kleiner te moeten worden? 
 
Wat opvalt: kunstenaars vinden hem interessant. Muzikaal  is “Agnus Dei” 
(Lam Gods) is veel variaties een vertolking van verwondering over 
vergeving. “Het Lam Gods” van de gebr. Van Eyck in Gent is 
wereldberoemde schilderkunst. Kunstkenners jubelden in 2020 
na de restauratie van het werk: “het Lam Gods heeft een menselijk 
gezicht gekregen”. 
 
– Dat wist Johannes (1:16), de evangelist, ook: het Woord is (vlees)mens 
geworden en heeft bij ons gewoond. Het staat er zo huiselijk, alsof wij 
tafelgenoot van Jezus zijn. En als wij avondmaal vieren is dat precies ook 
de bedoeling. 
Jezus weet wat het is om mens te zijn. Dat betekent dat Hij ons leven 
aanvoelt met z'n uitbundigheden en troosteloze momenten. 
 
– Dat Johannes verwijst naar Jezus en zijn diepe roeping tot op het kruis 
van Golgotha komt bij het bekende Isenheimer altaar van Matthias Grünewald 
zo bijzonder tot uitdrukking. De rechter wijsvinger van Johannes de Doper 
krijgt een verbluffend accent met het nadrukkelijk wijzen op Jezus. En in 
zijn linkerhand ligt de Bijbel, want het is met Jezus gegaan naar de Schriften. 
Zo regeert niet ónze visie, als we die hebben. Want het Woord van God 
is een licht op ons pad! 
 
– Als we zo het jaar 2021 vorm geven als kerken en als gelovigen in 
Christus zal de dankbaarheid groter worden en de negativiteit kleiner. 
In het stukje uit Johannes 3 worden problemen opgeroepen over dopen 
en reinigingsrituelen, en over Jezus die doopt en hoe dit kan. 
Johannes de Doper maakt het probleem klein door te wijzen naar een 
vriend van de bruidegom die blij is met de bruid als de bruidegom 
arriveert. Weg probleem. De komst van Jezus is louter zegenrijk! 
Dat is het Evangelie ten voeten uit. 
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                                   “Samenhorigheid” 
 
 
Over “samenhorigheid” gesproken. Dit kwamen we onder deze 
titel tegen in de breedte van de gemeentes: 
 
                      Een gemeente ben je 
                      als je God voorop stelt, 
                      maar niet de taken vergeet 
                      uit te voeren. 
 
                     Een gemeente ben je 
                     om te dienen in Gods naam, 
                     om te getuigen van Hem. 
 
                     Een gemeente ben je 
                     om het woord te verspreiden 
                     van- en over onze 
                     Here Jezus Christus. 
 
                     Een gemeente ben je 
                     om er zelf van te groeien, 
                     om dan tot Gods plant te groeien. 
 
                     Een gemeente ben je 
                     om over Hem te zingen 
                     luisterend naar zijn dingen. 
 
                     Een gemeente ben je, 
                     een gemeente mag je zijn 
                     in zijn eeuwige Naam. 
 
                     Een gemeente ben je, 
                     een gemeente door God neergezet. 
                     Zorg dat je op je gemeente let! 
 
                                          
 
Oecumenische viering in de week van gebed om eenheid van Christenen 
 
Normaal gesproken gaat er van onze Raad van Kerken in Wergea,Warstiens 
en Warten voor die week een bericht uit: 
daar en dan is er ook onder ons zo'n viering. Maar... 
helaas gaat die dit jaar vanwege de lockdown niet door! 
 
– Wel is er een oecumenische viering in de Grote Kerk in Leeuwarden. 
Voor deze viering kun je je niet opgeven, maar wel is deze viering op zondag 
17 januari vanaf 11.00 uur te volgen via de livestream, d.w.z. 
via tiny.cc/jacobijner. 
Dit is de YouTube-pagina van de Grote of Jacobijnerkerk. 
Op www.sintvitusparochie.nl wordt ook een link naar deze viering geplaatst. 
Het thema van de viering is: “Blijf in Mijn liefde”. 
 

http://www.sintvitusparochie.nl/
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Naast het vaccin: “onderhoud van eigen gedrag verdient prioriteit”. 
 
– In het Friesch Dagblad verscheen enige tijd geleden  een hoofdartikel 
met deze titel, dat we hier een beetje verkort weergeven: 
 
 
“Het zo ongewisse einde van 2020 markeert het kenmerk van dat jaar: 
onzekerheid. Een onbekend, onzichtbaar en lange tijd onbestrijdbaar 
virus dat ziekte en verlies van dierbaren bracht, en daarnaast stress en 
lusteloosheid, economische schade en sociale eenzaamheid. Meer 
dan anders dienden zich inrritaties aan: korte lontjes, kritiek, 
soms uitgroeiend in wantrouwen: de overheid en de deskundigen doen 
te veel, of juist niet genoeg, ze grepen te traag in of juist overhaast, 
ontoereikend of juist te ingrijpend, of nee, er wordt door te veel 
partijen eindeloos gezeverd zonder knopen door te hakken, of dat 
knopen doorhakken gebeurt juist te ondoordacht waardoor er weer moet 
bijgestuurd. En trouwens laat maar zitten want alles is één groot complot. 
 
 
– Boze meningen zijn vergeeflijk, kritische vragen wenselijk zelfs, maar er 
genoeg van hebben en zich afwenden kan niemand zich permitteren. 
Want het effectiefste wapen in de strijd is nog altijd kritisch het eigen gedrag 
in de gaten houden. 
National Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg vatte dat 
op de radio nog eens kernachtig samen: 
dit is niet een crisis die over ons heen komt maar waarvan we zelf actief 
deel uitmaken: ook aan zichzelf merkt hij hoe mensen zelfs in de zakelijkste 
vergaderingen ongemerkt naar elkaar toe trekken, 
“als magneetjes”, en voor je het weet ben je die anderhalve weer binnen. 
Dat steeds opnieuw jezelf vermanen en je naasten vermanen, is de bescheiden 
maar belangrijke bijdrage die iedereen kan leveren om de druk op de ziekenhuizen 
omlaag te krijgen. De laatste tijd wordt weer indringend duidelijk hoe precair 
de situatie daar is: overbelast zorgpersoneel dat na maanden spitsroeden lopen 
slechts het vooruitzicht heeft dat die drukte nog maanden aanhoudt. Zwakt de 
coronapiek af, dan wacht er een stuwmeer aan uitgestelde operaties, nu ook van 
het soort dat eigenlijk geen uitstel verdraagt. 
 
 
–Dat kritisch onderhoud van eigen gedrag en gedachten hoeft zich niet alleen 
tot coronahygiëne te beperken. Voor Etty Hillesum werd het juist in de 
benauwende oorlogsjaren een vorm van lijfsbehoud, die haar diepe vreugde schonk 
bovendien. In “Het verstoorde leven”(!) beschrijft ze  bezetting als “duizend dagelijkse 
zorgen die je soms als bijtend ongedierte bespringen” en constateert ze dat 
hamstergedrag of focus op lijfelijke veiligheid geen enkele verlichting brengt. 
Wat wél verlichting brengt is “in zichzefl tot het laatst de woning te verdedigen 
waar God woont”. Niet door de oorlog is het leven schraal: dat is het pas wanneer 
het niet krachtig gevoed wordt door vertrouwen. 
En dat vertrouwen verwerft ze eigenlijk met gemak, merkt ze tot haar eigen 
verrassing – er is niets anders voor nodig dan “haar dagelijks gesprek met God” 
dat steen voor steen een onverwoestbaar fundament onder haar bestaan legt.” 
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Doorgeefluik 
 
a. Veertigdagentijdkalender 2021 
Deze kalender met de titel “Ik ben er voor jou” daagt uit tot bezinning 
in de veertig dagen, vanuit 17 februari, op weg naar Pasen. 
We kunnen een gratis exemplaar aanvragen via 
petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 
 
b. Psalmenpodcast “Blijf kalm met een psalm”. 
Elke werkdag verschijnt deze podcast, waarin telkens een nieuwe psalm     
centraal staat met daarbij een korte meditatie. Voor meer informatie 
over abonneren op de podcast zie: 
blijfkalmmeteenpsalm.nl 
 
c. Bijbelleesrooster 2021 
In de hal van de kerk liggen opnieuw een aantal exemplaren van dit 
rooster van het NBG, maar als u/jij niet kunt wachten op een open kerkdeur 
dan zijn ze ook bij mij, ds.Bouman, verkrijgbaar. Na een telefoontje komt het in de bus! 
 
d. “God en de pandemie”, prof. Tom Wright – 
een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt. 
Uitg. KokBoekencentrum.nl    ISBN 978 90 435 3556 4 
 
e. “Bijbellezen zoals bij u past”. 
“Lees je bijbel” is “een praktisch zelfhulpboek voor wie graag wil bijbellezen, 
maar moeite heeft om het vol te houden. 
Er is namelijk niet één manier die bij iedereen past. 
En er is geen goed of fout. Het is de kunst om uit te vinden 
wat op dit moment in 't leven bij u/bij jou past. 
Corien Oranje helpt daarbij op weg in haar nieuwe boek 
“Lees je bijbel”. 
Verkrijgbaar voor 16,95 euro bij de boekhandel of 
via shop.bijbelgenootschap.nl 
                                

 
De zegen van St.Patrick: 
 
“De Heer zij vóór je, 
               om je de rechte weg te tonen. 
De Heer zij naast je, 
               om je in de armen te sluiten 
               en je te behoeden voor gevaren. 
De Heer zij onder je, 
               om je op te vangen als je valt 
               en om je uit de diepte omhoog te trekken. 
De Heer zij in je, 
               om je te troosten als je verdrietig bent. 
De Heer omgeve je 
               als een beschuttende muur, 
               om je te verdedigen als anderen over je heen vallen. 
De Heer zij boven je 
               om je te zegenen. 
Zo zegene u, zo zegene jou de goede God, 
                      vandaag, morgen en altijd. 
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Waar is God in de lockdown? 

 

‘I’ll be home for Christmas.’ Nooit eerder heeft die Kerst-klassieker zo’n omineuze bijklank 
gehad als dit jaar. Ik zal met Kerst thuiszitten. En met mij miljoenen Nederlanders, en 
miljarden mensen wereldwijd. Iedereen thuis. Voor ons gezin is het al bijna oud nieuws: sinds 
vorige week zitten we al in quarantaine. En die toestand zal dus nog ruim een maand duren. Ik 
ben minder ontredderd dan in maart, maar moet mezelf toch weer mentaal schrap zetten. Nog 
vijf weken thuis. Het is niet anders. 

 

In de binnenkamer 

Ik moet aan de Bergrede denken. Jezus zegt best mooie dingen over wat er thuis, achter 
gesloten deuren, kan gebeuren (Matteüs 6:6): 

‘Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die 
in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’ 

Alleen, de rust die Jezus hier lijkt te veronderstellen, ontbreekt nou juist node achter onze 
voordeur. Zelfs terwijl ik deze blog schrijf, stuitert mijn jongste om me heen. Ik had dan wel 
een puzzel met 1000 delen voor hem klaargelegd, maar mama met vragen en opmerkingen 
bestoken blijkt toch een stuk interessanter te zijn. Ik weet al: als ik mezelf de komende weken 
wil terugtrekken voor een moment voor mezelf, betekent dat kiezen voor een nog kortere 
nachtrust. 

Hoewel… misschien moet ik deze woorden van Jezus gewoon anders uitleggen. Minder 
letterlijk. ‘Het verborgene’ waarin God zich openbaart, heeft uiteindelijk minder met een 
gesloten voordeur te maken dan met de ontvankelijkheid en ruimte in mijzelf. En die ruimte 
kan op de meest onverwachte momenten ontstaan. Gisteren bijvoorbeeld, tijdens het kijken 
naar Star Wars (in een jongensgezin word ik regelmatig weggestemd als het om de filmkeuze 
voor ons gezinsmoment gaat): tijdens de vechtscenes kan ik prima even m’n ogen dichtdoen 
en die verborgen ruimte opzoeken. Ik merk dat die niet afhankelijk is van de regels die aan mij 
en ons allemaal worden opgelegd. 

Thuiskomen 

En terwijl ik mijn ogen sluit, trekken beelden voor mijn geest langs die me even weghalen uit 
de muren die op me afkomen. Iedereen thuis –is dat niet ook een wensdroom, een visioen 
zelfs? Als vanzelf gaan mijn gedachten naar mensen voor wie ‘thuis’ een provisorische, 
tochtige tent op een Grieks eiland is, of een hutje van afvalhout in een sloppenwijk. Geen 
troostrijke gedachte, maar wel eentje die mijn perspectief verandert. Ik ben de muren om me 
heen dan misschien wel zat, maar zou ze toch niet willen missen. En ik moet aan de talloze 
bijbelteksten denken waarin juist de ervaring van het ontbreken van veilige muren tot 
uitdrukking komt, van het gedwongen op pad moeten naar het ongewisse. Egypte, Babylonië, 
Patmos: de ervaring van een bestaan dat op losse schroeven staat, heeft veel gezichten voor 
de bijbelse auteurs. 
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Klagen is hun dan ook niet vreemd. Ze schreeuwen het naar God uit, met verve, en met 
woorden die naadloos aansluiten bij deze tijd: 

Bekenden hebt u van mij vervreemd, […] 
ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer. 
Mijn ogen zijn dof van ellende, 
ik roep u aan, HEER, elke dag, 
en strek mijn handen naar u uit. 

Psalm 88:9-10 
 
Het is dan ook niet raar dat de Bijbel eindigt met het visioen van een nieuwe woonplaats. Een 
stad waar God zelf bij de mensen woont. Een stad met open poorten, waar mensen echt thuis 
mogen komen. En, jawel, met een boom ‘die de volken genezing brengt’ (Openbaring 22:2). 
Nee, Johannes dacht hierbij vast niet aan het einde van een lockdown of een pandemie. Maar 
zijn woorden maken wel iets los in een tijd waarin poorten dichtzitten en we alleen kunnen 
dromen van een tijd waarin niet langer ons hele leven bepaald wordt door een ongrijpbare 
ziekte. 

Puzzelen 

Die droom is net weer een stuk verder uit zicht geraakt. En dus ga ik maar puzzelen. Letterlijk, 
met m’n zoon, want hij heeft er ook niet voor gekozen om wekenlang thuis te zitten met ouders 
die aan hun computers vastgelijmd zijn. En figuurlijk, om het toch maar weer vol te houden de 
komende weken. Met af en toe een uitstapje naar mijn eigen verborgen binnenkamer. Want 
alleen van daaruit kan ik mijn aandacht richten op waar die het meest nodig is. En op ‘alles 
wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om 
van te houden en alles wat eer verdient’ (Filippenzen 4:8, BGT). Een oproep van Paulus, 
geschreven van achter gesloten deuren. 

Anne-Mareike Schol-Wetter 
Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG 
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Dopjesactie 
  
Weet je het nog? Onderstaande informatie is in 2012 al eens onder de aandacht gebracht. 
Omdat deze actie nog steeds z’n vruchten afwerpt hierbij nogmaals een oproep over onze 
dopjesactie:  
Iets voor het milieu doen, de afvalberg verminderen en tegelijk een goed doel steunen terwijl 
het je helemaal niets kost? In België bestaat een actie om plastic doppen te recyclen. De 
opbrengst gaat in z’n geheel naar het goede doel: het trainen van blindengeleidehonden.  
Onderstaande overzicht laat zien welke doppen geschikt zijn om in te zamelen:  
 

 
 
 
Vind je dit ook een goede zaak? Help dan mee met sparen! Wij zorgen ervoor dat de doppen 
op de juiste plek terecht komen.  
Dan nog een kleine tip: De doppen moeten schoon zijn en er mag niets scherps aan zitten. De 
doppen worden namelijk nog een keer gecontroleerd, onder andere door mensen met een 
visuele beperking!  
Voor meer informatie: www.dopjesactie.be  
De doppen kunt u inleveren bij:  
Fam. van Werkhoven De Greiden 6 9003 MY Warten tel: 058-2552638  
 
Alvast heel erg bedankt! Een hartelijke groet van de gezamenlijke kerken van Warten, Wergea 
en Warstiens. 
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Wat een geweldige samenwerking, met onze broeders en zusters van de gezamenlijke 
kerken van Warten, Wergea en Warstiens. Maar zeker ook met de hulp van 
verschillende gemeenteleden, zowel de groten als de kleinen. Om deze grote klus te 
realiseren, om iedere huishouding in de drie dorpen een hart onder de riem te steken.                                                                                  
Maar zeker ook dat kleine stukje hoop te bezorgen, dat Zijn licht ons mag leiden op de 
weg ten heling. Dat het ooit weer beter gaat worden en we de moed niet gaan verliezen. 
In deze donkere periode van corona, maar ook in de donkere dagen voor kerst.  
 
 
Hartelijk dank voor jullie geweldige inzet 
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Kerstboodschap  

 
 
Aan de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de                                       
Protestantse Classis Fryslân. 
Omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad – Lucas 2:7b 
 

Lieve mensen, 
 
Wij maken met elkaar een bewogen jaar door. Nu, in de tweede coronagolf, zullen wij met 
elkaar ook een bewogen kerst beleven. 
Inmiddels zijn de deuren van de kerken opnieuw zo goed als gesloten. Onze verbondenheid in 
de kerkdiensten zal bijna overal langs digitale weg en via de media gaan. Het aantal gasten 
dat we in onze huizen kunnen ontvangen, is beperkt. Samen kerst vieren kan enkel in kleine 
kring. 
 
Om ons heen, en soms ook in onszelf, horen we stemmen die verzuchten dat het voelt alsof 
we kerst dit jaar overslaan. En de ouderen onder ons vertellen: ‘Zelfs in de oorlog hebben we 
dit niet zo meegemaakt. Toen bleven de kerken open’. 
  
Maar Kerst zal komen, ook dit jaar, ook in deze bewogen tijd. Juist in de kerk weten we dat 
kerst binnen in ons zit. Juist het gelovig hart weet dat Kerstmis meer is dan feestelijk 
samenzijn en van elkaars gezelschap genieten. 
Daar waar Gods liefde in een mens, de Heiland, geboren wordt, daar is het kerst. Hoe weinig 
‘plaats in de herberg’ hier ook voor lijkt te zijn. Van harte hoop ik dat het verhaal van Jezus’ 
geboorte ons hart en onze kerkelijke gemeenschap zal vervullen. 
 
Moge het komend kerstfeest, met alle beperkingen die we beleven, bijdragen aan het geloof 
en de hoop en de liefde in onze harten en in onze gemeenten. Moge God met ons zijn, ieder 
op onze eigen plaats in Gods herberg. Ik wens u een gezegende kerst, en voor het nieuwe 
jaar folle lok en Seine. 
 
Wim Beekman, 
Classisdominee Fryslân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) 
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Kerkenraad: 
  
         preses:     
         scriba:     Botina v/d Hoek-van der Meulen        tel. 2552453 of  0611082856  
                      e-mailadres: scriba@pknwarten.nl  
 
 penningmeester: Jannie Postma-v/d Werff  tel. 2551963  
 
 adres voor alle mutaties, verhuizingen, brengen/halen 
 attestaties, geboortes enz.: Taeke de Jong   tel. 2551086 
 

  
 Pastorale zorg:  
  
 Ds. A. Bouman, Vondelstraat 7, 8913 HP, Leeuwarden   
 arbou@simpc.nl     tel. 058-2894477 (inspreken kan) 
 
 __________________________________________________________________________ 
  
 Colleges van kerkrentmeesters: 
 
 voorzitter : Taeke de Jong    tel. 2551086 
 secretaris : Jasperina Tjeerdsma    tel. 2551134 
 penningmeester : Harm Dijkstra    tel. 2553064 
         postbankrekening : NL24 INGB 0000 936220  
         t.n.v. administrateur van de Geref. Kerk 
 
 

 
 Zendings- en Evangelisatiecommissie  Efeze: 
   
 penningmeester    
 
 postbankrekening    NL92 INGB 0004 765817 
 
_________________________________________________________________________________ 
      
 College van Diakenen: 
 
 Voorzitter : Geke van Werkhoven    tel. 2552638 
 Secretaresse : Tineke Bruinsma-Tolsma   tel. 2552591 
 penningmeester : Klaas Postma    tel. 2551963  :  
         postbankrekening : NL49 INGB 0004 925574  
 

  
 Preekvoorziening: 
 
   Ardien Finnema - Daling     tel. 2551247  
   
 

  
 Telefoonnummer  Geref. Kerk Warten:                     06 22 650 247 
 Redactieadres  Hoedershûn:    Email: hoedershun@gmail.com 
  
         Kopij voor de 1e Hoedershûn 2021  inleveren:   voor  15 februari 2021 

mailto:scriba@pknwarten.nl
mailto:arbou@simpc.nl
mailto:hoedershun@gmail.com
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__________________________________________________________________________ 
        
       
 Adoptiecomitee: 
 
 voorzitter : Taeke de Jong  tel. 2551086 
 penningmeester : Freerk Kloosterman  tel. 0615123418 
         bankrekening : NL38INGB0009030424 
  

 
 Kindernevendienst 
  
 voorzitter : Denise Pander  tel. 0611813884 
 penningmeester : Christina Stienstra  tel..0582672287 
   
   
 

  
Coördinerend kosterschap: 
                                                                                                                                                                                                                 
Uitvoering door gemeenteleden. 
Sleuteladres:                 Taeke de Jong  Warten      tel. 058 2551086 
Reserve sleuteladres:   Geke en Herman van Werkhoven   tel. 058 2552638 
   

 

  
 Organisten: 
 Anne de Vries - Sibma   tel. 0511-521758   
     
_________________________________________________________________________________ 
  

  

        website van de kerk: www.pknwarten.nl 
 
_________________________________________________________________________________ 
  

 
De data voor het inleveren van kopij voor de volgende nummers voor 2021 zijn  als 
volgt: 

   
 

15 februari 
 
  19 maart 
 
  30 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pknwarten.nl/


24 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barmhartige Samaritaan –  
 
Help, help! https://youtu.be/STYderK3xBU  (Filmpje) 
Lucas 10: 30-37: Jezus antwoordde: "Er reisde eens een man van Jeruzalem naar Jericho. 
Onderweg werd hij overvallen door rovers. Ze sloegen hem halfdood en beroofden hem van 
alles wat hij had. Daarna gingen ze weg en lieten hem zo liggen.  
Er reisde toevallig ook een priester langs die weg. Hij zag de man wel liggen, maar liep met 
een boog om hem heen.  Daarna kwam er een tempeldienaar langs, maar ook hij liep met een 
boog om hem heen  . Daarna kwam er een man uit Samaria  langs.  
Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem 
toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn 
ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder.  
De volgende dag gaf hij de herbergier twee zilverstukken en zei tegen hem: 'Zorg voor deze 
man. En als zijn verzorging méér kost, dan zal ik je dat betalen wanneer ik terugkom.' Wat 
denk je. Wie van deze drie mensen is nu een broeder geweest voor de man die door de rovers 
was overvallen?"                                                                                                                   
 De wetgeleerde antwoordde: "De man die goed voor hem is geweest." Jezus zei tegen hem: 
"Ga, en doe hetzelfde. 
Ek foar jim allegear in sûn, lokkich en leafdefol 2021 tawinske!!                                                       

Mei freonlike groetnis fan ds. Bouman, en de tsjerkeried.        


