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HOEDERSHÛN 

mededelingenblad van de Gereformeerde kerk van Warten-Wergea-Warstiens. 
 
                          54e jaargang nr  2 – februari/maart 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit is in moarntiid as oait de earste, 
’t Liet fan ‘e klyster makket God grut. 
Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid, 
Beide ûntspringe nij oan it wurd. 
 
Dauwe oer de ierde, sinne fan boppen, 
hearlijke hôftún, rook fan alear. 
Tank foar de beammen, blommen en fruchten, 
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear. 
 
Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen, 
ljocht dat al fonkele dêr’t Eden lei. 
Priizgje yn ‘e moarntiid God foar syn skepping, 
priizgje bliermoedich syn nije dei.  
 
 
Liet 216: 1, 2, 3; Gedicht Ida Gerhardt                                                                                                        

  
Op de wieze fan: ‘Morning has broken’  fan Cat Stevens. 
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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 februari en op 7 en 14 maart zullen er in ieder geval geen kerkdiensten zijn, omdat er nog 
steeds een  lock-down van de overheid van kracht is.  

 

                
 
 

    
Zondag  21  maart 09.30 uur Ds. L Oost   Wergea 
   1e collecte  Werelddiakonaat 
   2e collecte Kerk 
 

 
Zondag  28 maart 09.30 uur  Ds. J. de Kok  Wirdum 
      1e collecte  Jong protestant 
      2e collecte Kerk 
   3e collecte  Kindernevendienst 
 
      
Donderdag   1 april 09.30 uur  Nog niet bekend   
   Witte Donderdag HA 
      1e collecte  Zending PKN 
      2e collecte HA collecte 
 
 
Vrijdag   2 april 09.30 uur  Kerkenraad   
   Goede Vrijdag 
      1e collecte Kerk 
 
 
Zaterdag   3 april 09.30 uur  Kerkenraad   
   Stille Zaterdag 
      1e collecte Kerk 
 
 
Zondag   4 april 09.30 uur  Ds. A. Bouman  Leeuwarden 
   Pasen 
      1e collecte  werelddiakonaat 
      2e collecte Kerk 
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Agenda 

  

 
Zaterdag 6 maart: van 10.00 -11.30 uur vindt er een onlinebijeenkomst plaats van de  

werkgroep   Vluchtelingen van Raad van Kerken in Nederland.                                                                                    
Thema van de bijeenkomst is: “Houd moed, sta op, Hij roept u!”                                                                 
Vriendelijk verzoek u vóór 1 maart a.s. op te geven via 
rvk@raadvankerken.nl.                                                
Wij sturen u dan daags van te voren een zoom-link toe. 
 

 
Dinsdag 16 maart :     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 

 
 

       
    3  maart              Foke Dijkstra-de Groot     80 jaar 
 

     30  maart              Fre Hoekstra-Wind                       93 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. 

mailto:rvk@raadvankerken.nl
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Korte impressie van diensten die ik zelf gevolgd heb via tv of mijn 

tablet. 

Week van gebed starte op zondag 17 jan. vanuit de Grote kerk in Leeuwarden.                                                

Thema: #blijfinmijnliefde. 

Dit was de oproep die centraal stond tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. 

Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. 

Er was er een oecumenische viering met ds. Jan Jaap Stegeman en pastor Gemma Kamsma. 

Deze werd als Livestream uitgezonden via het YouTube kanaal van de Jacobijner en via 

www.kerkomroep.nl  

Geroepen door God 

'Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie' (Johannes 15 vers 16a)                                                   

Dag 1 

Lezen Genesis 12 vers 1-4, Johannes 1 vers 35-51 

De reis begint met een ontmoeting tussen God en mens, Schepper en schepsel, eeuwigheid 

en tijd. God zei tegen Abram: 'Ga naar het land dat Ik je zal wijzen.' Hij roept ook ons op om 

het vertrouwde te verlaten en om te worden zoals God ons ten diepste heeft gemaakt. 

- Onderweg worden we steeds meer onszelf, mensen die Gods evenbeeld zijn. Gehoorzaam 

aan Gods roeping worden we een zegen voor onze geliefden, buren en de samenleving. Gods 

liefde zoekt ons. 

- In Jezus werd God mens. In Jezus leren we God, onze Vader kennen. Zonder dat wij ons 

ervan bewust waren, heeft God ons uitgekozen om zijn kinderen te worden en ons een plaats 

aan zijn hart te geven. Dat is het wonderlijke begin van onze relatie met God. Op verschillende 

manieren horen mensen Gods roepstem, steeds opnieuw. Ze gaan, geraakt door zijn liefde, 

de weg van herschepping en geloof. Ze antwoorden met hun liefde op Gods liefde, steeds 

opnieuw.  

 

Gebed 

 

Jezus Christus,                                                                                                                                                                                           

U zoekt ons en biedt ons uw vriendschap aan.                                                                                                     

U leidt ons steeds meer naar een leven zoals U dat hebt bedoeld.                                                                                                        

Leer ons vol vertrouwen te geloven                                                                                                                

en antwoord te geven op uw oproep,                                                                                                

leer ons als nieuwe mensen te leven                                                                                                                                     

en getuigen te worden van uw tederheid voor de wereld.  

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Ook gebeden voor…                                                                                                                                                       

- Mensen die Gods liefde nog niet kennen. Dat ze hem mogen leren kennen en zijn liefde 

steeds opnieuw zullen beantwoorden.                                                                                                                                   

- Mensen die hun vertrouwde omgeving verlaten om te getuigen van Gods liefde op een 

andere plek. 

De gebedsweek wordt in Nederland georganiseerd door de Missie Nederland in 

samenwerking met de Raad van kerken. 

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) hebben dit 

jaar het thema voorbereid en wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht 

van eenheid. Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht 

dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor 

gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit 

ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar 

wordt in eenheid.  

 

Verbinding met anderen 

 

Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen.                                           

Dorotheüs van Gaza, een monnik uit Palestina in de zesde eeuw, verwoordde dit als volgt: 

Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel de wereld is, met God 

als centrum. In de cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum. Deze stralen zijn 

de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. Naarmate mensen die God willen 

naderen, dichter bij het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij elkaar: hoe dichter bij 

elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde geldt als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe 

terugtrekken. Dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons van God af keren, hoe meer we ons 

van elkaar afkeren. 

Verdeeldheid onder christenen zorgt ervoor dat we ook verder van God verwijderd raken. Veel 

christenen, die hier verdriet om hebben, bidden tot God om het herstel van de eenheid waar 

Jezus zelf ook voor bad (zie Johannes 17). Zijn gebed is een uitnodiging om je tot hem te 

keren en dichter bij elkaar te komen. Dat vereist opoffering, maar we worden hierbij gesteund 

door het gebed van Christus zelf. 

 

Verbinding met de wereld 

 

Hoewel wij als christenen in Christus’ liefde leven, leven we ook in een schepping die zucht 

terwijl ze wacht om te worden bevrijd (zie Romeinen 8). In de wereld zien we het kwaad van 

lijden en conflicten. Door solidair te zijn met hen die lijden, laten we de liefde van Christus door 

ons heen stromen. Het wonder van Pasen draagt vrucht in ons als we onze broeders en 

zusters liefde aanbieden en hoop in deze wereld koesteren. Spiritualiteit en solidariteit zijn met 

elkaar verbonden. Door in Christus te blijven, ontvangen wij de kracht en wijsheid om op te 

treden tegen onrechtvaardige en onderdrukkende systemen. We zien onszelf als broeders en 

zusters van alle mensen en gaan op een nieuwe manier leven, met oog voor de hele scheppin 
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Andere thema’s van de gebedsweek die voorbij kwamen;  

‘Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. (15:4a)                                                                                                      

‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. (15:12)                                                                    

‘Ik noem jullie geen slaven meer; vrienden noem ik jullie. (15:15)                                                                   

‘Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. (15:3)                                                                                      

‘Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. (15:16b) ‘Ik 

ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht 

dragen. (15:5)                                                                                                                                                                

‘Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (15:11) 

Snein 24 jan. tsjerketsjinst fan Omrop Fryslân, fan út de Trinitas tsjerke yn Hearrenfean. 

Foargonger wie pastor Lidy Langendijk en oargelist Fedde Tuinstra. 

https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/tsjerketsjinst_2021-02-14.pdf  

Bibellêzing: Jona 3:1-5.10 : ‘Ninevé docht boete en‘ en it Evangeelje fan Marcus 1:14-20. 

 

Waar. Waar gebeurt dit? Midden in het dagelijks leven. Het kost de een meer dan de ander, 

zo lijkt het. Simon en Andreas hoeven alleen maar uit het water te stappen. Jakobus en 

Johannes moeten uit een boot komen. Zij moeten veel meer opgeven. Ook hun vader wordt 

met name genoemd. Zo groot is de kracht van Jezus blijkbaar, dat Hij die sterke krachten van 

werk en familie zomaar kan doorbreken. 

 

Hebt u roeping? Als ik mezelf leg langs de meetlat van dit evangeliegedeelte, langs het wie-

wat-waar, dan is het antwoord drie keer nee. Ik lijk niet op de vissers, ik hoor tot een keurige 

middenklasse. Ik heb niet direct een stem gehoord, pats-boem, ik ben niet zo weggeroepen. Ik 

heb mezelf niet in het midden van het dagelijks leven omgekeerd. Het is allemaal langzaam 

gegroeid. 

 

En toch … . Toch geloof ik dat ik roeping heb. De Heer is mij op Zijn weg tegengekomen.    

Als de kinderbijbel openging. Als ik in de kerk zat. Op een reis naar Taizé. In boeken die ik las. 

En als ik eerlijk ben, dan heb ik Zijn stem gehoord in de roep van meer dan één kerkelijke 

gemeente. Ik heb mijn leven verbonden met het Zijne, met de gemeente, deel van Zijn 

lichaam. En toch, toch ben ik uit het alledaagse leven weggeroepen. Ik had ook iets heel 

anders kunnen gaan doen. Het evangeliegedeelte is in die zin een voor-beeld: niet om na te 

apen, maar om te inspireren, een weg te wijzen, te kunnen duiden. Bij dat alles komt nog iets. 

- Roeping is niet iets eenmaligs. Het begint wel ergens, maar dat ligt ver voor mijn geboorte. 

Toen heeft God in Jezus Christus al ja tegen mij gezegd, mij bij name geroepen: jij mag er 

zijn, jij mag leven. Roeping keert vervolgens steeds weer terug. Ook de discipelen ervaren dat. 

Zij worden steeds weer tot de orde geroepen. 

 

Hebt u roeping? Sommigen mensen zeggen dan: de dominee, die heeft het gemakkelijk, dat 

is toch iets anders dan het gewone dagelijks leven. Zorg, verpleging, andere mensen helpen, 

dat heeft ook nog wel iets van een beroeping. Maar al het andere, dat is toch niet meer dan 

een beroep. Achter de computer, timmerman, autoverkoper. 

  

https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/tsjerketsjinst_2021-02-14.pdf
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        En toch … . Ook u bent geroepen. In de eerste plaats tot de gemeente, om daar mee te 

doen, in de eredienst, in andere groepen, uw stem te laten horen, uw handen te laten 

wapperen. In de tweede plaats in alle andere bereiken van het leven: gezin, werk, school, wat 

dan ook. Dan kan het best eng zijn om naar voren te stappen, te laten merken dat uw leven 

met Zijn leven verbonden is. Tegelijk: Hij roept nadat Hij Zelf verzocht is in de woestijn 

(vergelijk de voorafgaande verzen in Markus 1).                                                                                             

Hij roept, Zelf wetend hoe moeilijk het kan zijn Zich helemaal aan Zijn Vader over te geven. 

(Uit: Alphendebron)  

 

Da. Anne-Meta Kobes-Gerritsen, gie foar yn de tsjinst op snein 31 jan. yn de Trinitas tsjerke 

te Hearrenfean. M.m.v. de oargelist: Fedde Tuinstra 

Schriftlêzing út Markus 1:21-28: (Fryske Bibel) troch de lêzer: Bert van het Meer;  

Hja rûnen nei Kafárnaüm. De earste sabbat al gong Er nei de synagoge en joech ûnderrjocht. 

De minsken hearden dêr nuver fan op, want Hy die dat as in man fan gesach en net as de 

wetlearaars. No wie dêr krekt in man yn har synagoge, dy’t in kweade duvel ynhie; dy begûn 

te razen: ‘Wat hawwe Jo mei ús te krijen, Jezus fan Nazaret? Binne Jo kommen en bring ús 

yn ’t ferdjer? Ik wit wol, wa’t Jo binne: Gods Hillige! Jezus spriek him foars oan en sei: Hâld dy 

stil en gean út him wei! De duvel skuorde de man hinne-en-wer en mei lûd gebear gong er út 

him wei. Se stienen allegearre fersteld en fregen inoar oer-en-wer: Wat hâldt dit yn? Sok 

learen is nij, it giet mei gesach. Hy kommandearret de duvels en dy 

jouwe om syn sizzen. En de rop fan Him gong as diggelfjoer hiele Galiléa troc 

 

 

Overdenking met: ‘Het laatste woord’ Psalm 141: 1b-3  (NBV) 

‘HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp, luister naar mij nu ik tot u roep. 

Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer. 

Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur van mijn lippen.’ 

 

Slotpsalm 98:3: Gespeelt door de organist: 

Laat alle zeeën, alle landen, hem prijzen met een blij geluid.                                                   

Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit.                                                                        

Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd,                                                                 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

Op snein 7 febr. wie der in tsjerketsjinst út de Krústsjerke fan Burgum.                                          

Foarganger: ds. Henk-Jan de Groot en oargelist: Marieke van der Meer.                                       

Muzikale meiwurking: Leendert van der Zeep -fioele, Bernard Bos – piano. 

https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/tsjerketsjinst_2021-02-07.pdf  

 

 

 

 

https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/tsjerketsjinst_2021-02-07.pdf
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Skriftlêzing: Markus 1: 29 -34 en út Marcus 1: 35-39. 

 

Stil is de straat….                                                                                                                                                   

Overal mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 

 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen…                                                                                                        

als een teken van uw trouw, worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

 

 

 

Klassen, kantoren zijn leeg. 

Thuis moeten werken of leren, hoe alles organiseren?  

Klassen, kantoren zijn leeg. 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Mensen zijn bang overal. 

Ieder op afstand gehouden: ben je niet ziek of verkouden? 

Mensen zijn bang overal. 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Mensen gebonden aan huis. 

Puzzels of brieven of boeken, bellen, maar niemand bezoeken. 

Mensen gebonden aan huis. 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Veel in ons leven valt stil. 

Doorgaan en ’s nachts liggen malen: kan ik nog alles betalen? 

Veel in ons leven valt stil. 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 
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Over dit lied: Lied 1003 uit het Liedboek, met enkele nieuwe coupletten van Gert Landman. 

Het lied ‘Stil is de straat overal’ (tekst: Jan Jetse Bol, muziek: Jan Raas) werd in de eerste 

lockdown bewerkt door Gert Landman voor de coronavieringen van ds. Otto Grevink, in 

samenwerking met MijnKerk.nl. Nu we naast een steeds langere lockdown ook met een 

avondklok te maken hebben en de moedeloosheid toeneemt, is het lied opnieuw actueel. 

'Komt er, God, een nieuwe morgen...?'  

 

 

 

Snein 14 febrewaris ek wer fan út de Krústsjerke fan Burgum.                                                

Foargonger: ds. Reinier Tuitman en oargelist: Sebastiaan Schippers.                            

Muzikale meiwurking: combo o.l.v. Dick Rusticus 

Hendrik Talsma (piano), Oebele Kooy (keyboard), Jan Roorda (basgitaar), 

Jildert de Haan (vibrafoon), Gerlof Hoekstra (percussie) 

https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/tsjerketsjinst_2021-02-14.pdf  

 

Lêzing út ‘e Bibel: Leviticus:19, 1-2 (NBV), 18b en 34 en út: Markus 1, 39-45 

 

 

 

Heer, wijs mij uw weg  (Opwekking 687)  Heer, leer mij uw wil 

en leid mij als een kind      aanvaarden als een kind 

dat heel de levensweg      dat blindelings en stil 

slechts in U richting vindt.      U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de moed ontbreekt      Als mij de wil ontbreekt 

om door te gaan,       uw weg te gaan, 

troost mij dan liefdevol      spreek door uw Woord en 

en moedig mij weer aan.      Geest mijn hart en leven aan. 

Heer, leer mij uw weg,      Heer toon mij uw plan; 

die zuiver is en goed.      maak door uw Geest bekend 

Uw woord is onderweg      hoe ik U dienen kan 

als een lamp voor mijn voet.      en waarheen U mij zendt. 

Als mij het zicht ontbreekt,      Als ik de weg niet weet, 

het donker is,        de hoop opgeef, 

leid mij dan op uw weg,     toon mij dat Christus heel 

de weg die eeuwig is.      mijn weg gelopen heeft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/tsjerketsjinst_2021-02-14.pdf
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Uit de gemeente:  

Ook in onze gemeente is de afgelopen periode, de kerkbalans weer rondgebracht/ opgehaald. 

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor de goede gaven! 

Collectes zijn, naast de Actie Kerkbalans, een belangrijke bron van inkomsten voor de 

parochies. De giften die via Kerkbalans binnen komen, maken ongeveer een derde uit van de                                                                         

Daarnaast weten de parochies inkomsten te genereren uit bezittingen en beleggingen.        

“De collecte-opbrengsten zijn ook belangrijk.                                                                                         

Die worden gebruikt voor diaconale doeleinden, voor onderhoud aan kerkgebouw, maar ook 

voor salarissen, en om mensen pastoraal nabij te kunnen zijn. Voor al die zaken zijn de kleine 

giften die kerkgangers in de vieringen doen van belang. Als er hooguit een handjevol mensen 

naar de vieringen mag komen, droogt die stroom natuurlijk snel op. Terwijl ook het houden van 

online vieringen geld kost.” (Bron: Trouw) 

Onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar 

Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar 

een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten.                                          

Dat leidde tot de Klokken van Hoop en Troost. 

 

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar 

houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een 

helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad van Kerken vanaf 4 nov. 2020 

wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit:                             

Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers 

een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door 

het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan 

onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar. 

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’ 

- +   -  

Hea! Fokke de Jong, hy is op jacht nei in steanmarter by de Grifformearde tsjerke fan Warten.: 

https://youtu.be/HTf11cRbasU   (Omrop Fryslân: 3-02-2021) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.raadvankerken.nl/
https://youtu.be/HTf11cRbasU
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Meditatie 
 
 
“...Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.” (uit Jesaja 43:1) 
 
In Jesaja 43 kun je lezen dat de Here bij monde van de profeet zegt: “...Ik heb u 
bj uw naam geroepen.” Het gaat daar over de ballingschap van het volk Israël. 
Ze worden vergeleken met een karavaan, die door rovers overvallen en 
uitgeschud is. Ze zijn gevangen genomen en het wachten is op iemand die ze 
loskoopt en hun namen noemt. 
 
Eigenlijk is dat een heel diepe gedachte: God roept de mens bij zijn naam. 
D.w.z.: deze God kent de mens en wil met hem omgaan. 
Daardoor ben ik die ene mens met die ene naam, die ik bij God heb, met die 
ene bedoeling die God kent. Daardoor ben ik wat. Dat geeft houvast. 
Je kunt populair zijn of juist niet; je kunt aandacht hebben, en er kan niet naar je 
omgekeken worden, je kunt door het coronavirus, en alles wat dat met zich 
meebrengt, een onzekere tijd doormaken, maar dat ben ik wat God van mij zegt, 
nl. dat ik zijn mens ben! 
 
In ons leven gaat het dan in elk geval ook hierom: om de Naam en de naam. 
Ik moet de Naam van God kennen, en dan leer ik ook mijn eigen wezenlijke naam, 
mijn echte betekenis, wie ik ben, wat ik ben: zijn mensenkind! 
Dat neemt geen mens je af. 
 
En dat is meteen ook iets van de betekenis van ons geloven. Dat vraagt om omgang. 
Omgang met de Here. Het is toch niet gezocht om dan ook eens aan het gebed 
te denken. 
 
Jezus gaat ons voor in het gebed. Laten wij met de gaven die we van God gekregen 
hebben ook de omgang onderhouden. Over navolging van Christus gesproken! 
Wie bidt laat merken van vertrouwen op God, zoekt in elk geval te vertrouwen. 
 
En daarbij kun je elkaar ook aanmoedigen: bedank Hem voor alle goede dingen. 
Zeg Hem waar je onrustig over bent, wat je dwars zit. Vertel Hem waarover je 
blij bent, en waar je neerslachtig of verdrietig over bent. Bid zoals de Here Jezus 
het ons geleerd heeft. Vraag zo ook om vergeving van je zonden. Bid voor anderen. 
Voor elkaar. Bid ook als je het gevoel hebt dat het niet helpt. God vraagt er om. 
 
En bovendien: is onze stemming altijd zo betrouwbaar? 
We vertrouwen op God...laten we bidden! Om zo ook de omgang van onze kant 
te onderhouden. 
Want God en ons leven, de Naam en wij, horen bij elkaar! 
“...Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.” 
 
                                                                                                ds.A.Bouman. 
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Wie weet kan het volgende gebed van ds.René de Reuver, scriba van onze 
Protestantse Kerk in Nederland, ons allemaal tot steun zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
Eeuwige God,                                                Hoor ons: 
U die woont en troont in Sion,                       Wees ons genadig! 
hoorder van het gebed,                                 U,die onze stilte hoort en peilt, 
tot U komen wij                                              Hoor ons stil zijn als loflied, 
in stilte                                                           Als aanbidding                                                            
niet goed wetend wat de bidden.                  Als roep om genade en ontferming 
We zijn uit het veld geslagen                       “Tot U komt al wat leeft, 
niet in staat om bijeen te komen                    tot U, o redder uit ellende 
en uit volle borst U de lof te zingen.               Die alle schuld vergeeft”. 
We zijn stilgevallen                                        Geef ons krachtom het vol te houden, 
en weten niet hoe lang alles nog zal              vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort, 
duren,                                                             geloof om de moed niet te verliezen, 
zelfs niet of onze gezondheidszorg het 
wel aan kan 
en of wij zelf niet besmet, ziek en                  Van U is immers het Koninkrijk, 
geveld zullen raken.                                       De kracht en de heerlijkheid 
In deze nood komen wij tot U,                        Tot in eeuwigheid. 
in stilte... 
                                                                                 Amen. 
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Onze classispredikant in de Classis Fryslân van de PKN, ds.W.Beekman, leeft niet 
alleen via nieuwsbrieven met ons mee, maar ook via deze column, aangepast 
overgenomen uit “Petrus”, het gratis kwartaalmagazine van de PKN: 
 
 
 
“Het vaccin – zegen van onze tijd.” 
 
 
2020 was het jaar van het virus, met angst, verdriet en zorg. Ik hoop dat 2021 
het jaar van het vaccin zal worden en dat deze zomer deze pandemie voorbij 
zal zijn. Een jaar lang hebben wij gevreesd, geleden, geklaagd, ons herpakt, 
ons beperkt, voor elkaar gezorgd, naar elkaar omgezien, boven onze krachten 
gewerkt, onszelf machteloos stilgezet en uitgezien naar het einde van de plaag. 
Nu er licht gloort aan het einde van de tunnel, rijzen hier en daar bedenkingen. 
Dat begrijp ik niet. 
 
De Veluwe 
 
 
Ik ben opgegroeid met inentingen. Ik hoorde verhalen van mijn grootouders 
over hun kindertijd, waarin tyfus, cholera en Spaanse griep rondgingen. 
Ik zag beelden van mensen die aan een pokkenepidemie misvormingen 
hadden overgehouden. Een vrouw in de buurt die moeilijk kon lopen, 
door kinder-verlamming. Gezinnen waar een kind was gestorven door mazelen, 
kinkhoest fo difterie. Ik wist waarom die inentingen nodig waren. Alles werd 
keurig geregistreerd. Mijn moeder noemde ze de zegeningen van onze tijd. 
We woonden op de Veluwe. Ik ken de gelovige vrees voor vaccins en de 
worsteling in die gezinnen. “Ons leven ligt in Gods hand. Het is aan Hem om 
ons te behoeden. Daarom geen brandverzekering, geen kindervaccinatieprogramma”. 
 
Een verhaal 
 
 
Een man zit op een zinkende boot. “Laat mij u redden”, biedt een passerende 
schipper aan. De man in nood weigert. “God zal mij redden”. Tot drie keer toe 
slaat de man hulp af en verdrinkt. Bij de lieve Heer aangekomen klaagt hij zijn nood. 
“Ik vertrouwde op U. Ik was in nood en U hebt mij niet gered.” 
“Drie keer heb ik een boot gestuurd om je veilig aan wal te brengen”, zegt de Heer, 
“drie keer heb je mijn hulp afgeslagen. Wat had ik meer kunnen doen?” 
 
 
 
Pandemieen zijn van alle tijden. Het vaccin is een zegening van onze tijd. 
Ik heb mijn medemensen, dierbaren, mezelf en ook de Heer veel uit te leggen 
als ik deze zegen laat liggen. Bedenkingen kan ik niemand ontnemen. 
Wel ieder een gezegend 2021 toewensen! 
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In “Doorgeefluik” van januari van ons kerkblad werd het kort genoemd, maar 
nu geven we “Lees je Bijbel” graag royale aandacht via een bespreking van 
dr.Wim de Bruin in het blad “Confessioneel Credo” met de volgende titel: 
 
                                  “Creatief Bijbelwerkboek” 
 
– “Lees je Bijbel” heet de uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap die ik 
(red.: de Bruin)met enthousiasme onder de aandacht breng. De titel is een 
oproep en een uitnodiging tegelijk. Het resultaat van de inspanningen van 
auteur Corien Oranje en illustrator Marijke ten Cate laat zich het beste 
omschrijven als “een creatief Bijbelwerkboek”. 
 
– Alleen al de vormgeving van dit boek ademt creativiteit en orginaliteit. 
En dat helpt, zeker als je geregeld bijbellezen niet zo makkelijk vindt. 
Hoe kun je dat bijbellezen zo doen dat je het volhoudt en dat het voldoening 
geeft? 
 
– Corien Oranje begon een zoektocht waarvan dit boek de neerslag is. 
Die blijkt allesbehalve saai. Daarvoor zorgen niet alleen de pakkende 
illustraties van Marijke ten Cate, maar ook de geavanceerde opdrachten 
die je als lezer geregeld voorgeschoteld krijgt. 
Geen boek voor luie mensen dus. 
Het is een werkboek met als groot voordeel dat je geen lettervreter hoeft 
te zijn om je te laten meenemen. De leesstukken zijn doorgaans kort, 
direct en helder geformuleerd. 
 
– Het boek bevat twee hoofddelen: 
deel 1 heet “Waar sta jij?” en wordt gevolgd door deel 2: “Aan de slag”. 
Corien Oranje gaat in gesprek met een reeks “experts”: 
een psycholoog (Michelle van Dusseldorp), een gedragswetenschapper 
(Ben Tiggelaar), twee DISC-trainers (Janine en Ingri) en een bijbelwetenschapper 
(Anne-Mareike Schol-Wetter). 
 
– Even bekroop mij de gedachte dat het allemaal wel heel postmodern en 
subjectief is (let op de ondertitel: “op een manier die bij jou past”), 
maar daarmee doe ik het boek onrecht. 
Bijbellezen is immers een interactief proces, waarbij jouw persoon en startpunt 
heel belangrijk zijn. Veel worstelende Bijbellezers zullen echt geholpen zijn 
met deze aanpak die het volle pond geeft aan zelfinzicht en methodiek. 
Zo leer je op verschillende manieren naar zowel de Bijbel als jezelf te kijken. 
En dan is het eerlijk gezegd wel eens een verademing om in een boek over 
de Bijbel anderen aan het woord te horen dan theologen die zulke aspecten 
al te vaak verwaarlozen. 
 
– Een hartelijke aanbeveling dus voor deze veelheid van inzichten, hulplijnen 
en creatief materiaal. Een feest om in bezig te zijn, en misschien een nog groter 
feest om dat samen met anderen te doen! 
 
– N.a.v.: Corien Oranje – Marijke ten Cate, Lees je Bijbel op een manier die 
bij jou past, NBG Haarlem 2020, 17,95 euro. 
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                       Om over na te denken in de 40-dagentijd: 
 
 
Gods genade 
 
Het verontruste hart dat in zijn levensnood 
terugverlangt naar God, 
is toch op eigen krachten 
niet in staat tot overwinning 
van de demonie van 't kwaad. 
 
Bij die gelegenheid 
grijpt echter Gods genade 
radicaal bevrijdend in. 
 
Dit geheim van 't hart van God: 
de gloed van toorn 
door zijn ontferming uitgeblust,- 
is door de profeten al ontdekt, 
maar in zijn volle diepte 
pas door Jezus in het licht gesteld. 
 
Want dit is zijn verhaal: 
Als de verloren zoon 
nog ver verwijderd is, 
onmachtig blijvend, 
van zijn kant de ban 
van de vervreemding te doorbreken, 
komt Gods vaderliefde hem 
met uitgebreide armen tegemoet. 
Dan maakt die Vader feest, 
omdat zijn zoon die dood was, 
nu weer leeft, 
verloren was 
maar weergevonden! 
 
 
– Naar Jesaja 43:22-25; Hosea 11:8-9; Lucas 15:11-32. 
Uit: “Weg-Wijzer Worden”, dr.F.L.Bos. 
                                                        
 
 
40dagenmagazine van Kerk in Actie, thema: 
“Ik ben er voor jou” – Zeven keer barmhartigheid. 
 
 
Alle gemeenteleden kregen het in de bus, 
met dank aan de verspreiders! 
Om met de redactie spreken: 
we hopen dat dit magazine ons helpt en inspireert, 
en wensen ieder een gezegende Veertigdagentijd. 
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Vertaalwerk NBV21 afgerond 
 
De herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is afgerond, meldt het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). 
De NBV21, zoals de nieuwe versie gaat heten, verschijnt waarschijnlijk in 
oktober. “De laatste knopen zijn doorgehakt”, zegt projectleider 
dr.Matthijs de Jong. 
Bij het uitkomen van de NBV in 2004 bestond al het plan om de vertaling 
na verloop van tijd te herzien. 
Een vertaalteam van negen personen met brontaalkenners en neerlandici 
werkte van 2017 tot eind vorig jaar de hele NBV door. Ieder vers werd aan 
de brontekst getoetst en de NBV is wetenschappelijk up-to-date gebracht, 
aldus het NBG. In totaal zijn er ruim 12.000 wijzigingen in de vertaling 
aangebracht. 
 
                                                       
 
“ 95 Speldeprikken” 
(een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld) 
 
– “De wereld is gecompliceerd, 
het Evangelie is eenvoudig; 
maar dat is nog geen reden om er een 
simplistische visie op na te houden. 
 
– “Ik ben een volgeling van Jezus” 
...“O, dan weet je zeker precies 
   hoe het moet.”... 
  “Nee, daarom volg ik Jezus.” 
 
– “Draag je het leed van de wereld 
op je schouders, 
onthou dan dat je zelf gedragen wordt.” 
 
                                              

   
                                            Doorgeefluik 
 
a. Bestel jouw gratis paas-cd via daarompasen.nl 
De cd van Daarom Pasen 2021 staat in het teken van “The Passion” 
Er staan 6 liederen op die ook gezongen worden tijdens het landelijke 
event van The Passion. “Een prachtige cd met inspirerende en 
verrassende muziek.” 
 
b. Groen Leesplan: “Van Adam en Eva tot Franciscus”. 
Hoe kan de Bijbel ons inspireren om zorgzaam om te gaan met al 
wat leeft? Laat u meenemen door “groene' theologen Trees van 
Montfoort, Krijn Pansters en Jannica de Prenter, en ontdek in 
dertig dagen de groene draad in de Bijbel. 
Aanmelden voor dit Groene Leesplan kan in de app Mijn Bijbel. 
 
c. Eindstand huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie: 
Met meer dan 5 500 collectanten, online en fysiek, en bijna 500 
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collectecoördinatoren hebben we met de eerste landelijke 
huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie maar liefst 540.000 euro 
opgehaald! Het geld is voor de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. De collecte is erg positief ontvangen in het land, 
zowel door collectanten als door gevers. Het collectedoel werd 
gewaardeerd en mensen waren verrast dat de kerk zich van deze 
kant liet zien. 
 
d. “De kracht van rust”. 
Begin februari is bekendgemaakt dat Mirjam van der Vegt met 
het boek “De kracht van rust. 8 tegendraadse lessen over werk en 
het goede leven.” de prijs voor het Beste Spirituele Boek 2021 
heeft gewonnen. 
In “De kracht van rust” (uitg. Ten Have, 20.99 euro)laat 
Van der Vegt zien wat rust nemen met ons lichaam en geest doet. 
Rust verhoogt de kwaliteit van ons werk en leven aanzienlijk. 
Van der Vegt laat met inspirerende verhalen van o.a. rapper 
Typhoon, een bergbeklimmer en een bisschop zien dat je in goed 
gezelschap bent als je even gas terugneemt. 
 
                                         
Naar aanleiding van de Biddag voor Gewas en Arbeid hier de 
volgende tekst van Harold ten Cate (ook op muziek met o.m. 
Kinga Bán). Overigens wordt in onze gemeente de aandacht 
voor de inhoud van de biddag verschoven naar zondag 14 maart, 
even ervan uitgegaan dat er dan kerkdienst kan zijn. 
 

                                       Gebed voor de werkdag 
 
Laat al mijn werk gezegend zijn 
en geef mijn arbeid zin. 
Laat in mijn huis Uw vrede zijn 
en zegen mijn gezin. 
Geef mij vandaag de rust en kracht 
voor elke taak die op mij wacht. 
Dat ik mij niet voor niets vermoei; 
breng alles wat ik doe tot bloei. 
 
Laat al mijn werk tot zegen zijn 
voor mensen om mij heen. 
Laat in mijn hart Uw vrede zijn 
en werk zelf door mij heen. 
Maak mij als zout dat smaak verspreidt. 
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt, 
tot ieder woord en elke daad 
mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 
 
Laat al mijn werk geheiligd zijn, 
een dienst tot eer van U. 
Laat mij oprecht, integer zijn; 
een spiegelbeeld van U. 
Werk door Uw Geest met kracht in mij, 
tot Uw karakter groeit in mij. 
Voltooi het werk dat U begon, 
tot aan de dag dat Christus komt. 
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Bedankt ds. Liebe Oost, 

Op zondag  21 febr. had ds Liebe Oost nog een keer willen voorgaan in onze gemeente. 

Dit zou dan tevens zijn laatste keer zijn en had hij na de dienst ook graag afscheid van 

de gemeenteleden willen nemen.                                                                                                   

Maar i.v.m. de aangescherpte corona regels, was dit helaas nog niet mogelijk.                                     

We blijven van harte hopen dat we in maart/ april nog eens in de gelegenheid mogen 

zijn, om hem persoonlijk de hand te mogen schudden.                                                                 

Langs deze weg willen we hem alvast hartelijk dank zeggen, bij het brengen van Gods 

woord in de diensten. Zijn goede zorgen, mee-/inleven in de gemeente.                                     

De gedreven inzet bij de verschillende diensten, hij wist zich prima in te beelden en aan 

te passen bij het thema ervan. Ook het contact met een ieder was goed en voelde warm 

en vertrouwd, ook met de kinderen.  (zie foto’s)                                                                                                                                      

Zijn/ haar luisterend oor tijdens de gesprekken bij het koffiedrinken na de dienst.               

We wensen hem, zijn vrouw en de familie, alle goeds toe.                                                                                

Gods liefde en zegen op hun verdere levensweg.  

‘Oant sjen!’                                                                                                                                                     

En een warme groet namens de gemeente van de Geref. PKN kerk, van Warten/ Wergea 

en Warstiens, de kerkenraad en ds. A. Bouman.  

(De kerkenraad heeft hun thuis inmiddels wel een geschenk/ kaart aangeboden!)                         

Adres: ds. L. Oost, Lyspôle 24, 9005 MA Wergea.  
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Wat deed de classicale vergadering in coronatijd?  
 
 
Een overzicht. 
 

Om u te informeren over de onderwerpen die de classicale vergadering (CV) in coronatijd toch 
probeerde te bespreken, over de zaken die toch geregeld moesten worden, bieden we 
hieronder de relevante passages uit de diverse notulen. U concludeert na lezing ongetwijfeld 
zelf wel wat door de coronabeperkingen niet tot uitvoering is gekomen… 
 
Dit overzicht biedt een beeld van de vergaderingen van 2020 (5 februari, 14 mei en 27 oktober 
) alsook van 9 februari 2021. 
 
(in mail) Na 5 febr. 2020  een nieuwsoverzicht naar de gemeenten  in eerste instantie vergeten 
door een onverwachte ziekenhuisopname en een hartoperatie van scriba; daarna bleef een 
verslag uit beeld doordat het BMCV werd beziggehouden door de covid-maatregelen en de 
gevolgen daarvan.   
 
5 februari 2020   
 
Centraal stond de besprekening van het rapport Lichter besturen / lichtere structuren 
 
Uit het verslag:  
mw.D.-E. Cazemier, werkzaam op het dienstenbureau bij de afdeling Ondersteuning van 
gemeenten en lid van de werkgroep Kleine gemeenten lichter, schetst de achtergrond van de 
werkgroep en het rapport Lichter verkend.  De bespreking in de CV-Fryslân duidt zij als: ‘Wij 
consulteren u.” 
 
Ds. Beekman spitst de vraagstelling toe: -1. Hoe denkt Fryslân over een kleine kerkenraad?                  
-2. Wat is ‘good governance’ in dit kader? 
- 3. Wat vindt Fryslân van de mogelijkheid om het beheer van zowel de diaconale geldstroom 
als die van het CvK in één college onder te brengen? 
 
De reacties op de eerste vraag maken duidelijk dat de voorstellen als verademing  
worden gevoeld, op het juiste moment aangereikt.  
Als positief  wordt ook de mogelijkheid gezien ‘helpers’ in te schakelen, een taakverlichting 
voor de ambtsdragers. Gelukkig bestaat die praktijk ook al in diverse gemeenten. Toch blijft 
een kerkenraad met ambtsdragers nodig voor de wettelijke bevoegdheid van een kerkenraad, 
zoals ds. Beekman – en het rapport – waarschuwen 
.  
Reserve bestaat er echter ook: verkleining van de kerkenraad kan ook betekenen dat  
het gevoel van urgentie verdwijnt, dat er al heel gauw helemaal geen ambtsdragers meer zijn 
te vinden. En een praktisch puntje: de kans is groot dat de ambtsdragers dan vaker 
Wezenlijke vraag is echter ook: wat blijft er zo over van het ambt? De drie resterende 
ambtsdragers lijken meer ‘organisatoren’ te worden.  En is het wel goed dat er met zo weinig 
ambtsdragers ook maar weinig verschillende meningen worden gehoord?  
 
Vervolgens bespreken de aanwezigen het Startdocument, opgesteld door de classispredikant 
en bedoeld als eerste uitwerking van het beleidsplan van de classis. Ds. Beekman ziet het 
Startdocument graag vastgesteld in de classicale vergadering, zodat het na 5 februari naar de 
Ringen kan. Planning is het document vóór de zomervakantie in de Ringen/subringen te laten 
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bespreken, in het najaar een classicale conferentie te organiseren en tot slot de classicale 
vergadering de discussie te laten afronden met aanbevelingen dan wel voornemens. 
 
14 mei 2020 
 
De ‘agendapunten’ zijn beperkt tot organisatorische punten en worden per mail behandeld.   
Van de  dertig stemgerechtigde leden van de classicale vergadering hebben er 23 gereageerd 
en hun oordeel uitgesproken over de agendapunten.  
 
      -       Benoeming leden CCO en CCV 
                                                                       
a.  Mr. R. Kaastra  wordt opnieuw als juridisch adviseur toegevoegd aan het CCO (= 
Classicaal College voor het Opzicht).   
b.  De CV benoemt de heer M. Hoekstra tot  lid van het CCV (= Classicaal College voor de 
Visitatie). 
 
      -       Exploitatie 2019 en begrotingen 2020/2021 Fryslân   
   
Alle leden stemmen ermee in dit agendapunt in de oktobervergadering te behandelen. 
                                  

- Aftredende CV-leden en opvolging vanuit de Ringen          

De heren M. De Jong en P. Dijkstra geven aan herkiesbaar te zijn voor de Ring Sneek, ds. G. 
van Helden is herkiesbaar voor de Ring Buitenpost/subring Kollum-Buitenpost, maar staat zijn 
plaats ook graag af  aan een nieuwe afgevaardigde. Hij woont de classicale vergadering 
straks immers ook bij als adviseur, zijnde een afgevaardigde naar de Generale Synode. De 
Ring Dokkum zal een opvolger moeten kiezen voor ds. G. van Wieren; hij is niet herkiesbaar.  
                           

- Bijdragenadvieslijst 2020-2021   

De bijdragenadvieslijst is pas in juni beschikbaar en kan dus niet worden voorgelegd aan de 
CV. Het BMCV heeft van de vergadering mandaat gekregen in juni de lijst te beoordelen en 
goed dan wel af te keuren. Vanzelfsprekend ontvangen de CV-leden de lijst zodra die door de 
scriba is ontvangen. Invloed op de beoordeling door het Breed Moderamen blijft daarmee 
mogelijk.   
   
27 oktober 2020  
 
Als bijeenkomst geannuleerd maar met per mail voorgelegde agenda en voorstellen.  
 
       -      Ingekomen stukken en mededelingen mei 2020 – okt. 2020   
  
Het voucherplan van de Werkgroep Kerkmuziek wordt door diverse mensen een mooi initiatief 
genoemd. (Plan: “Een vouchersysteem ‘muziekles voor organisten/pianisten’ introduceren en 
testen: in de praktijk betekent dit dat kerkenraden/kerkrentmeesters hun organisten één of 
meer vouchers cadeau kunnen geven waarmee de organisten zich kunnen laten scholen in 
orgelspel, met het hoofdaccent op begeleiding van de samenzang in de eredienst. We willen 
als beraadgroep proberen om een groep gekwalificeerde docenten die deze individuele lessen 
willen gaan verzorgen samen te stellen. Eén voucher geeft recht op 60 of 90 minuten orgel-les 
(resp. € 75 en € 100,-, d.i. vergoeding en reiskosten docent). Uiteraard kan een organist ook 
zelf vouchers kopen, maar cadeau krijgen is nog prachtiger! “)   
        
     Een van de opmerkingen: Daar waar de PKN hoge eisen stelt aan de opleiding van 
predikanten en kerkelijk werkers, worden de kwalificaties van kerkmusici aan lokale kerken 
overgelaten. Hopelijk draagt zo’n plan bij aan een verdere professionalisering van de 
kerkmuziek en de uitvoerende musici.  
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      Een andere mailreactie: hopelijk heeft de Werkgroep Kerkmuziek ook aandacht voor het  
verlangen – zeker ook onder jongere generaties – naar begeleiding door andere instrumenten 
dan het traditionele orgel en naar een meer diverse liedcultuur in de eredienst. Kan de 
werkgroep ook ingaan op de vraag hoe omgegaan kan worden met een liedcultuur die ook om 
andere vormen van begeleiding vraagt naast de traditionele orgelbegeleiding?  
 
        -     Jaarrekening 2019 en begroting 2020   
                                                             
Zowel jaarrekening als begroting worden goedgekeurd.                                                                                    
Op de diverse toegestuurde vragen wordt door de financiële commissie geantwoord. 
a. M.b.t. de begroting: de representatiekosten kunnen in de begroting worden gehalveerd want 
wij hebben in werkelijkheid veel minder representatiekosten dan gedacht. 
 b. Omgaan met tekorten: betalen de plaatselijke gemeentes per jaar een vastgesteld bedrag 
voor/aan het werk van de classis? We hebben zowel een diaconaal fonds als een algemeen 
fonds opgericht en vragen van de gemeentes een bijdrage naar gelang de grootte van de 
gemeente. 
c. Wat betekent de vermelding ‘Betaald voor de ringen’ ?  Waar komt dit geld vandaan? En 
waar is dit terug te vinden in de exploitatierekening en begroting? Dat zijn nog gelden van de 
voormalige classes. Dit geld is niet van de classis Fryslân en staat als zodanig niet op de 
exploitatie/ begroting. 
d. Voor 2020 wordt een tekort verwacht van € 3000,-.  Kan dat worden opgevangen met de 
reserves? Voor komend jaar wordt opnieuw een tekort begroot. Waarom wordt er niet 
gestreefd naar een sluitende begroting? Het tekort kan niet worden opgevangen want we 
hebben nog geen echte reserve. We hopen op deze manier de landelijke kerk duidelijk te 
maken dat we meer geld moeten krijgen voor het dagelijkse werk van de classis. 
 
       -      Kerkdiensten en Omrop Fryslân; een plan     
                                                        
Van veel kanten klinkt waardering voor het initiatief. Maar in de ‘bespreking’ van het plan 
worden ook minstens zoveel vragen gesteld: Hoe denken jullie die collecte dan te 
organiseren? Op grond van welke waarnemingen of feiten komen jullie tot de stelling dat de 
uitzendingen van Omrop Fryslân geen concurrentworden  voor de uitzendingen van de 
plaatselijke gemeente ?  
Toch herkennen enkelen zich ook in de gedachte van de financiële commissie dat  ‘het zeker 
geen concurrent zal zijn van onze eigen kerkdiensten, maar dat het elkaar juist versterkt’. En 
klinkt er hoop dat het lukt om hier voor langer dan de duur van zes weken geld voor te 
genereren: uit missionair oogpunt is het alleen maar aan te bevelen. Een goed en duurzaam 
plan t.a.v. de bekostiging lijkt wel heel belangrijk; daarmee staat of valt het project.  
Vragen zijn er vervolgens in overvloed als het over de financiering gaat: Begrijp ik goed dat we 
garant staan voor 6 x € 2000,- = € 12.000,- ? Wat kan de toezegging ‘garant staan voor het 
tekort ‘( bij           € 2000,- per uitzending)  gaan betekenen voor de classis? Draagt de RvK 
en/of Omrop Fryslân ook bij aan de kosten?  
Informatie die het moderamen vervolgens bood: de regeling van de diensten die Omrop 
Fryslân uitzendt, valt sinds kort onder een aparte commissie waarin de Friese RvK een 
leidende rol speelt. Op 20 oktober is door de classis  de ‘overeenkomst cofinanciering 
kerkdienstuitzendingen’ getekend. Er ligt een plan om na 1-1-2021 per maand vanaf een 
andere locatie in Friesland diensten uit te zenden waarbij het dus ook niet altijd om PKN-
diensten of PKN- kerken zal gaan.  
 
       -      Benoemingen  
 
Uit de telling van de stemmen is af te leiden dat de heer U. Elzinga (Nij Beets) op 27 oktober is 
benoemd tot lid van het Classicaal College voor de Visitatie  en de heer J. de Jong (Joure) tot 
lid van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. De laatste is tevens 
aangewezen om per   1-1-2021 de opvolger te zijn van H. de Groot als voorzitter van het 
CCBB. 
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W. de Boer (Dokkum) kan per 1-1-2021 de ‘vrije plaats’ innemen die op die datum bestaat in 
de Friese afvaardiging naar de Generale Synode. 
In de Friese afvaardiging naar de Generale Synode ontbreekt een reserve-diaken (diaken-
secundus) Het verzoek om namen door te geven van mensen die diaken-secundus naar de 
Generale Synode zouden willen/kunnen zijn, leverde slechts suggesties op: waar zijn de 
vrouwen? In de kerkenraden zitten vaak veel vrouwen. En: graag iemand uit de 
noordwesthoek (beetje spreiding van herkomst afgevaardigden) . 
 
       -      Jaarverslagen   
  
a. Het jaarverslag classispredikant oogst veel lof voor het werk van ds Beekman:  
> zijn zichtbaarheid (en hoorbaarheid) in zijn rol als classisdominee is, vooral in deze 
coronatijden, van grote betekenis; 
> veel waardering voor uw inzet in het omzien naar de gemeenten en werkers in de kerk. En 
alle waardering voor uw meedenken, in de soms complexe situatie.  
> dank voor de coronabrieven! Vanuit de landelijke kerk kregen we niet altijd de juiste info; die 
moe(s)t je zelf bij elkaar sprokkelen op de website. OP de hoogte te worden gehouden door 
het BMCV was erg prettig.  
Een enkele vraag is er ook: u schrijft over geestelijk leiderschap. U heeft aan den lijve ervaren 
wat dat is. Wat heeft u dan ervaren? En wat houdt dat geestelijke leiderschap voor u in? 
En: hoe is het overleg geregeld van de classispredikant met de  andere classis-predikanten en 
de synode? Hou blijft de classis-predikant zelf staande?  
 
b. In het Jaarverslag CCBG (= Class. Coll. Behandeling Bezwaren en Geschillen)  mist 
iemand uitleg van wat er zoal gaande is. ‘Het is nu een opsomming, waarin geen gemeente en 
personen worden genoemd, enkel de zaken die aan de orde komen.’ 
  
c. Bij het Jaarverslag CCBB (= Class. College voor de Behandeling van Beheerszaken) wordt 
opgemerkt: een helder jaarverslag van het CCBB. Meer aandacht voor en bekendheid van het  
werk van het CCBB is belangrijk. Graag breng ik de zorg onder de aandacht dat het steeds 
moeilijker wordt deskundige vrijwilligers te vinden voor de financiën van kerk en diaconie. Een 
classicaal advies daaromtrent of een handreiking voor evt. externe uitbesteding zou lokale 
kerken kunnen helpen bij het vinden van een oplossing. 
 
Veel meer vragen en opmerkingen werden er niet doorgegeven. Mogelijk hebben meer 
mensen gedacht wat één afgevaardigde verwoordde: “Het voert te ver om u per mail antwoord 
te vragen over bepaalde punten. De afhandeling is bij het BMCV in goede handen.”    
 
 
9 februari 2021 
  
Als bijeenkomst geannuleerd maar met per mail voorgelegde agenda en voorstellen.  
De agenda bevatte opnieuw alleen zakelijke punten:  
1. Voorstel a. verkiezing BMCV-lid in ambt van predikant. Kandidaat: mw. ds. 
E.J.M.Peersmann (Kollum);    b. mandatering BMCV m.b.t. benoeming leden CCV, CCO, 
CCBB, CCBG 
2. Verslag CV oktober 2020  
3. Postlijst CV oktober 2020-januari 2021  
4. Mededelingen 
5. Financiën (later te bespreken in fysieke vergadering van 19 mei 2021) 
 a. exploitatie 2020 en begroting 2021 
 b. financieel overzicht fondsen 
Uit de reacties is duidelijk geworden dat ds. Peersmann inderdaad na 9 februari lid is van het 
Breed Moderamen van de Classicale Vergadering (het algemeen bestuur van de classis). 
De afgevaardigden hebben tevens het BMCV gemachtigd in zijn (digitale) vergadering van 23 
februari 2021 de voorgedragen kandidaten in de diverse colleges te benoemen. 
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scriba: J. Brinkman-Dijkstra  
De Terp 98  
9035 AX Dronryp  
0517-234996  
classisFryslan@gmail.com 
classisscriba-
friesland@protestantsekerk.nl  

 

12e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd  

 
Koudum, 14 januari 2021 
  
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis 
Fryslân,  
Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd 
reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds de 
afgelopen maand golden, ook voor de komende weken van kracht. Met name de verwachte 
toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere 
besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.  
 
Ook horen we van besmettingen binnen twee kerkelijke gemeenten in Nederland die 
plaatsvonden bij de opname/uitzending van een onlineviering rond de kerstdagen. Het is 
inmiddels vrijwel zeker dat deze besmettingen plaatsvonden door het (voor)zingen van enkele 
gemeenteleden in deze vieringen.  
 
Deze ontwikkelingen maken het nodig dat we een nog grotere terughoudendheid betrachten 
dan wij tot nu toe deden. De expert-werkgroep ‘Zingen in de kerk’ heeft de kerken deze week 
geadviseerd alle zang in kerkdiensten en opnames van kerkdiensten te stoppen. Ook het 
bespelen van blaasinstrumenten wordt u ontraden.  
 
Het moderamen van de Generale Synode heeft inmiddels het advies van de werkgroep 
overgenomen en doet met klem het verzoek aan de gemeenten om met ingang van heden tot 
vooralsnog 9 februari alle zang, ook voorzang, achterwege te laten. Als Breed Moderamen 
van de Classis Fryslân sluiten wij ons bij deze klemmende oproep aan. U vindt het advies op  
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-
zingen-tijdens-kerkdienst/  
 
Het is een hard gelag dat, naast alle beperkingen die wij deze maanden al in acht namen, wij 
nu ook voor zang en voorzang een alternatief moeten vinden. Inmiddels heeft de landelijke 
kerk een aantal alternatieven beschreven. Wij wijzen u ook op de mogelijkheid die EO, KRO 
en NCRV ter beschikking stellen, dat u opnames van o.a. Nederland Zingt, en Met Hart en Ziel 
kunt downloaden en uitzenden. Dit kan via de links  
htt ps://kro-ncrv.nl/download-liederen  
https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen  
 
 

mailto:classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl
mailto:classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/
https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen
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De verdere regelingen in het coronaprotocol van onze kerk blijven vrijwel ongewijzigd. Het 
Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te 
houden, en vieringen alleen online aan te bieden. Gemeenten die deze mogelijkheid niet 
hebben, wijzen we op de vieringen die Omrop Fryslân ‘s zondagsmorgens om 10.00 uur en 
om 12.00 uur voor de televisie uitzendt. Op de website van de Omrop kunt u die de gehele 
week terugzien.  
Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel mogelijk 
achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte 
urgentie zou u fysiek bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.  
De regelingen van onze kerk vindt u op de site van de PKN:  
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-
bijeenkomsten/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laten wij bidden en hopen dat de maatregelen van onze overheid en de mogelijkheden die de 
komst van vaccins ons bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid zullen geven 
elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen die 
rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, in 
onze gebeden en gedachten zijn. Moge God ons behoeden en bewaren in deze bewogen 
tijden. En mogen wij elkaar in het oog hebben en houden, in het bijzonder de kwetsbaren in 
ons midden.  
De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons 
bidden hoort.  
(Psalm 65:1b)  
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân, 
 
 
 
  

Wim Beekman, classispredikant 
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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 3e Hoedershûn 2021  inleveren:   voor  24 maart 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: 

   
 
  24 maart 
 
  30 april 
 
                     25 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pknwarten.nl/
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Laatste nieuws uit de gemeente: 
 
 
De kerkenraad en ds. Bouman wensen u/jullie allen een gezegende 40-dagen tijd 
enuiteindelijk een goede ontwikkeling van de coronacrisis, zodat het “normale” leven weer 
terug kan keren. 
 
 
 
 
Nieuw leven:  
 
 
Hallo gemeenteleden,  

Hierbij willen wij jullie laten weten dat wij op maandag 15 februari 2021,                                         

trotse heit en mem zijn geworden van Maud     .  

Met Maud en mem gaat alles goed. We genieten volop van haar! 

Groetjes Ewoud en Denise van den Berg-Pander 
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Spaar jij/ u mee voor mama’s in Ethiopië: 
 
Heb jij weleens ergens voor gespaard? Misschien wel voor een leuk spel of een tof 
skateboard? Voor sparen moet je geduld hebben he? Maar uiteindelijk krijg je er wel iets 
moois voor terug! In het Afrikaanse land Ethiopië (zoek het maar eens op in de atlas), wonen 
veel mama’s die niet genoeg geld hebben om eten te kopen, of het schoolgeld van hun  
kinderen te betalen. Veel kinderen hebben daarom honger en kunnen niet naar school.      
Maar hoe moeten ze dan leren lezen en schrijven? Wat doet Tearfund?                                                  
Goed eten en naar school gaan, is heel belangrijk. Daarom zorgt Tearfund er via de 
organisatie EKHCDC voor dat mama’s in Ethiopië samen sparen.                                                          
Elke week stoppen ze een klein bedrag in de spaarpot en om de beurt mag een mama dat 
geld lenen. Met dat geld kan ze bijvoorbeeld een winkeltje beginnen. Ook krijgen de moeders 
zaden voor een moestuin en uitleg over hoe je zelf voedsel kunt laten groeien. Door samen te 
sparen kunnen de mama’s genoeg geld verdienen om hun kinderen naar school te laten gaan, 
èn is er genoeg te eten. Spaar je mee? Door mee te doen met het spaarproject zorgen we er 
samen voor dat kinderen in Ethiopië genoeg te eten hebben en naar school kunnen gaan.  
Alvast heel veel dank! 
 
Voor 20 euro kunnen we een mama zaden geven om eten te verbouwen. 
Dan kun jij/ u hiervoor het spaardoosje downloaden:                                                       
file:///C:/Users/Botina/Downloads/242-158%20-%20Spaarpotje_web%20(3).pdf  
 

 
 
 
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/vijftiende-zondag-door-jaar-a/extras/tekenopdracht-
en-kleurplaat.html  

file:///C:/Users/Botina/Downloads/242-158%20-%20Spaarpotje_web%20(3).pdf
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/vijftiende-zondag-door-jaar-a/extras/tekenopdracht-en-kleurplaat.html
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/vijftiende-zondag-door-jaar-a/extras/tekenopdracht-en-kleurplaat.html

