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HOEDERSHÛN 

mededelingenblad van de Gereformeerde kerk van Warten-Wergea-Warstiens. 
 
                          53e jaargang nr  4 – 2020 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Hemelvaaart 
 

De hemel heeft Hem opgenomen, 

bij de Vader is Zijn thuis. 

Eens zal Jezus hier weer komen, 

brengt ons naar het Vaderhuis. 

Starend kijken wij naar boven, 

'Wanneer o Heiland komt U weer?' 

Help ons om nog te geloven 

en te leven tot Uw eer. 

 

Wachten duurt soms eeuwenlang. 

Gods tijd is niet te meten. 

Al zijn we eenzaam en soms bang, 

God zal ons niet vergeten. 

Zijn Geest en kracht is om ons heen 

Zijn wind waait nog op aarde. 

Hij laat Zijn kind'ren niet alleen. 

zijn troost geeft 't leven waarde. 

 

Het oogstfeest zal eens komen. 

Met wind en vuur, trompetgeschal. 

Daar mogen wij hier nog van dromen. 

Gods dag die spoedig komen zal. 

 
 
Diny Beijersbergen-Groot                                                                       

www.gedichtensite.nl 
 

http://www.gedichtensite.nl/
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    Kerkdiensten 
    

Op Pinksterzondag 31 mei is er een inloopdienst (om de beurt in kleine groepen, dienst 
van ngeveer 25 minuten) van 10.00  tot 13.00 uur. 
 
Daarna worden er vanaf 5 juli weer diensten gepland. Informatie hierover in de volgende 
Hoedershun. 

 
 
       

 Agenda  
 

   
  

 
Tot  en met juni is i.v.m. het Coronavirus COVID-19 alles afgelast. In de volgende HH 
kunnen we u/jou misschien weer meer over vertellen.  
 

__________________________________________________________________________ 
 

 Verjaardagskalender 

 
 

  30  mei            Griet Vaartjes-Booi      84 jaar 
 

    9  juni           Geke Elsenga-Veenstra        75 jaar 
 
   12 juni          Geke van Werkhoven     77 jaar 
 
   25 juni          Hermanvan Werkhoven    82 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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PKN nieuws over Corona-virus per 7 mei 2020 

 https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/  

Het moderamen adviseert gemeenten om vanaf 1 juni - naast online vieren - samen te komen 

met maximaal 30 mensen. Op deze manier kunnen gemeenten oefenen met kerk-zijn in een 

anderhalve meter setting. 

Ds. René de Reuver: “God dank, kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Tegelijkertijd 

is het een bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere 

beleving dan dat we gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen veel regels om rekening 

mee te houden. Respecteer die regels ten allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit 

dat we weer samen kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus.” 

In overleg met de overheid hebben de gezamenlijke kerken besloten om gemeenten te vragen 

om in de maand juni alvast samen te komen met 30 mensen.                                              

Een protocol voor hoe om te gaan met kerk-zijn in een anderhalve meter setting stelt de 

Protestantse Kerk in de week van 11 mei 2020 beschikbaar.  

In dit protocol worden richtlijnen gegeven voor routes in en naar het kerkgebouw, hygiëne, 

placering, uitnodigingsbeleid, zingen etc. Het is aan de kerkenraad om dit protocol om te 

zetten naar beleid voor hun gemeente.  

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er meerdere vieringen achter elkaar worden 

georganiseerd of tegelijkertijd groepen van 30 mensen in verschillende zalen worden 

geplaatst, omdat dan de hygiënemaatregelen niet in acht genomen kunnen worden. 

Uiteraard blijven de adviezen van de overheid te allen tijde leidend.                                                   

Mochten deze wijzigen, dan kan dit advies komen te vervallen. 

     

De eerste kerkenraadsvergadering is een feit, op woensdag 6 mei zijn we weer bij elkaar 

geweest. We hebben eerst ook de persconferentie afgewacht van het kabinet, waar weer een 

kleine versoepeling naar voren kwam. Maar zoals u hierboven uit de brief van de classis 

kunt lezen, willen wij proberen om in juli weer te starten met onze samenkomsten.                                

Mochten er zich geen verdere belemmeringen van nieuwe protocollen zich voor doen. Dan 

hangt het ook nog af van de voorgangers, of die het zelf verantwoord vinden om voor te gaan. 

En van de organisten of die wel willen spelen en dat we alles coronaproef kunnen laten 

verlopen. We laten ons leiden door Hem. 

Met Pinksterzondag 31 mei a.s. willen we graag de deuren van de kerk weer op een kier 

zetten. Er is dan gelegenheid om samen in kleine groepjes van 15 pers. liederen te zingen via 

de beamer.                                                                                                                                            

Aanvang is van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 13.00 uur.                                                                

Op toerbeurt is er dan iemand van de kerkenraad bij aanwezig, tijdsduur van ongeveer een 

kwartier. Graag gepaste afstand bewaren, voor ieders veiligheid. 

Zing, zing, zingen maakt blij     God is zo goed voor jou en voor mij 

Zingen van Jezus, vrolijk en vrij    Pieker dus niet, wees dankbaar en blij 

Zing, zing, zingen maakt blij     God heeft je lief en daarom zegt hij 

Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij   Ben je soms moe, kom dan maar bij mij 

 

Warme groet en tot gauw, namens de kerkenraad. 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/
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Korte impressie van enkele diensten die ik zelf online heb gevolgd. 

Opnieuw konden we de afgelopen zondagen niet naar de kerk.                                                                        

Hoe vierden we toch - op afstand - samen de diensten en ook Pasen?                                                                     

Hieronder een aantal suggesties die werden aangeboden via de tv. of Youtube kanaal. 

Zondagen hiervoor keek ik zelf ook al naar Omrop Fryslân, de ochtendiensten om 10.00 uur in 

de Martinikerk te Frentsjer of naar de EO; Nederland zingt.                                                                                                          

Of naar het BEAM team van de jongerenafdeling van de EO, die livekerkdiensten uitzend: 

https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/gemist/aflevering/2020/04/zout-en-licht  

Hieronder ook een mail die gestuurd werd namens ds. Douman- v.d. Molen;  

                            Geachte broeders en zusters, 

Nu we niet in de kerk samenkomen, kunnen we gebruik maken van de technische 

mogelijkheden die er zijn. De komende tijd hoop ik een aantal (korte) diensten online te 

plaatsen op een Youtube-kanaal: de eerste is voor Palmpasen, daarna volgt Goede Vrijdag 

en een dienst voor Pasen. Omdat ik nu niet bij jullie voor kan gaan, is het misschien mogelijk 

om de link te delen met de gemeente, zodat we online samen kunnen komen! 

In deze bijzondere tijd wil ik de goede boodschap graag online brengen: Er is hoop! 

 

Palmpasen: https://youtu.be/cj_WNNOwCNs ds. Douma-van der Molen via Youtube. 

 

Mattheüs 21 over de intocht in Jeruzalem.  

Gezang 357 

1 Breek ons, Heer, het brood,   

als bij die getrouwen, 

die Gij na uw dood 

leven deedt aanschouwen  

dat we U kennen mogen. 

Open uit den hoge 

ons de ogen. 

 

2 Geen kan waardig zijn, 

hoe hij ook verlange, 

om in brood en wijn 

U, Heer te ontvangen. 

Ondoorgrond'lijk wonder: 

Gij hebt uit de zonden 

ons ontbonden.                                  Ook Sjoukje 

Kloosterman had samen met mem/heit een 

Palmpasenstok gemaakt.  

 

 

 

https://portal.eo.nl/programmas/tv/kerkdiensten/gemist/aflevering/2020/04/zout-en-licht
https://youtu.be/cj_WNNOwCNs
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Goede Vrijdag: https://youtu.be/bA7tQ0NYK0s ds Douma-van der Molen via Youtube.  

Johannes 19: over de berechting van Jezus. 

Johan de Heer 836: Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis 

 

Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis, 

het symbool van vervloeking en schuld. 

Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood, 

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 

 

Refrein: ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, 

tot de Heer’ komt en met Hem het loon, 

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 

dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon. 

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad, 

heeft een wond’re bekoring en macht. 

Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon, 

om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht. 

 

Refrein. 

 

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon, 

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. 

Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht, 

voor een ieder die in Hem gelooft. 

 

Refrein. 

 

Help mij Heer’, aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood, 

ook als hier smaad en spot is mijn loon. 

Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af, 

‘t werd de toegang voor mij tot Gods troon. 

   

Refrein. 

 

In onze kerk is de Paaskaars op Goede Vrijdag ook uitgeblazen en weggedragen, door                         

zr. Geke van Werkhoven en br.Tjerk Adema.                                                                                                                                                                                  

En op Paasmorgen is de nieuwe Paaskaars binnengedragen en aangestoken, door                                   

br. Tjerk en Geke van Werkhoven. ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’                                                                                       

Ook werd er een gebed gezongen met een kleine meditatie en liederen gezongen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bA7tQ0NYK0s
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Paasmorgen: 
 

EO Protestantse Kerk Nederland: voorganger ds. René de Reuver 

 

Bijbel lezing uit het Evangelie volgens Joh: 20:1-18  

 

Pasen het verhaal gaat door.. 

 

Wat heeft het feest van Pasen ons te zeggen in deze rare tijd?                                                     

We zijn misschien opgesloten, eenzaam, ongerust voor onszelf of voor onze naasten. 

Maar het verhaal van de opstanding van Jezus gaat door... 

 

We vieren dit jaar het paasfeest in crisistijd. Het coronavirus heeft inmiddels zijn duizenden 

verslagen. Ook in ons land. Pasen is dit jaar niet - en misschien wel nooit - een feest dat we 

vieren in het paradijs. In een wereld waar alles ‘pais en vree’ is. We leven in een tijd vol angst, 

onzekerheid, verdriet, rouw en verbijstering. En midden in die tijd vieren we het paasfeest. 

 

Op die paasmorgen lang geleden, na de kruisiging van Jezus, was het niet zoveel anders. 

We lezen in het evangelie hoe de volgelingen van Jezus vol verdriet en verbijstering zijn. 

Ze komen niet veel verder dan het graf bezien,hun dode Jezus de laatste eer bewijzen. We 

lezen over de vrouwen, die overmand zijn door verdriet en verslagenheid. Net als Petrus en 

Johannes. De leerlingen lopen naar het graf, kijken erin, maar weten er niet goed raad mee. 

Ze gaan weer terug naar huis. En het verhaal van Jezus lijkt te eindigen bij het graf. 

 

Laten we inzoomen op een van de vrouwen die Jezus gevolgd is: Maria van Magdala.               

Een vrouw met een donker verleden. Voor ze Jezus ontmoette, was haar leven vol demonen 

geweest, boze krachten en machten die haar leven in de greep hielden. Die haar leven 

somber en angstig maakten. Totdat ze Jezus ontmoette. Hij bevrijdde haar van die boze 

krachten en machten. En zij was Hem gevolgd. Tot bij het kruis. En ook nu is ze er: op die 

vroege paasmorgen. Ze is ontredderd: wat moet ze beginnen zonder Jezus? Straks komen 

haar oude demonen weer terug… Zo staat ze daar bij het graf. ‘Toen het donker was’, lezen 

we in de Bijbel. Dat is méér dan alleen een tijdsaanduiding: haar leven is opnieuw donker 

geworden. Hoe herkenbaar is dat niet: kunnen ook wij niet opgesloten zitten in een cocon van 

verdriet, leegte, gemis? Andere signalen dringen niet meer tot ons door. 

 

Maria is de eerste getuige die het lege graf ziet. De gebeurtenissen buitelen over elkaar heen. 

Maria stond bij het kruis en zag hoe Jezus stierf. Misschien was ze ook bij de graflegging. En 

op de eerste dag van de week ging ze, in het donker nog, naar het graf. De steen is 

weggerold. Een verklaring daarvoor heeft ze niet. Ze zoekt steun bij Simon Petrus en de 

leerling die Jezus liefhad. Gezamenlijk gaan ze kijken wat er gebeurd zou kunnen zijn.  

 

Bij het graf aangekomen zien zij het ook. Simon Petrus aanschouwt het lege graf, de andere 

leerling (dat is de leerling die Jezus liefhad) gaat geloven. Er staat nog niet bij wát hij dan gaat 

geloven. Ze gaan terug naar huis.   

 

Maria blijft achter, verward. Ze ziet twee engelen bij de plek waar Jezus lag, een aan het 

hoofdeind en een aan het voeteneind. Die plek werd omvat door licht.  

En nog weet ze niet waar Jezus is. Ze denkt dat ze de tuinman ziet, maar pas als ze bij haar 

naam wordt genoemd herkent ze Jezus!  
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Bij je naam genoemd worden zorgt voor herkenning. En dan nog: ze mag Jezus niet 

vasthouden. Het zal niet weer worden zoals het was, vroeger is voorbij. Met haar verhaal 

begint de beweging van leerlingen die de Jezusverhalen. Wie was toch deze rabbi?  

  

 

De vraag aan Maria is: wie zoek je? En daarmee begint het Johannes-evangelie opnieuw. 

In Johannes 1 (vers 38) vraagt Jezus bij de plek waar hij veel mensen doopte: wát zoeken 

jullie? Dat gaat over dopen, Jezus dompelt mensen onder zodat ze opnieuw kunnen 

beginnen.  

 

 

In het Paasverhaal is de kernvraag aan Maria: wíe zoek je? Dat is de vraag naar: wat beteken 

ik voor je? Hoe word jij herkend en aangesproken? 

 

 

Johannes begint met de boodschap dat het Woord van God een Licht in de duisternis is en het 

eindigt met de boodschap dat Jezus terugkeert naar zijn oorsprong, zijn Vader. De cirkel is 

rond. Maria uit Magdala ziet het Licht als ze bij haar naam wordt aangesproken. Daarvoor 

moeten we onze ogen openen. Wat zoeken wij in ons leven en vooral Wie is daarbij het 

Lichtend voorbeeld? Die vraag ligt voor ons deze paaszondag. 

 

 

 

AMEN 

 

 

 

 

 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, 

Daald' een engel af, 

Heeft de steen genomen 

Van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

 

 

‘Maar er zullen mensen zijn die bidden en het goede doen 

en wachten op Gods uur’ 

 

Dietrich Bonhoeffer 
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Vanuit de Martinikerk te Franeker, volgde ik weer een dienst op zondag 19 april.                                               

Voorganger: ds. Margarithe Veen 

 

 

Aandacht voor de kinderen was er zeker ook. Als voorbeeld gebruikte men lekkere muffins.                 

Nu we onze handen niet meer mogen gebruiken, i.v.m. de besmetting van het virus.   

 

 

Maar we kunnen er wel iets mee doen, iets maken bijv. Daarom deze lekkere muffins, die kun 

je dan bijv. wel voor een ander maken en (uit-)delen.  

Een voorbeeld hoe we samen iets kunnen delen en om elkaar kunnen denken in liefde. 

 

 

Bijbel lezingen kwamen uit: Gen: 8: 6-16 in het Frysk en uit: Lukas 24: 13-35. 

 

 

 

Ook Noach en zijn familie, zat 40 dg. in ‘quarantaine’ opgesloten in de ark. Maar na de 

zondvloed sloot God een verbond met de mensen op aarde en alle levende dieren.                    

Als verbondsteken zien we daarvan nog altijd de regenboog aan de lucht verschijnen.                     

Zijn liefde voor de mensheid kent geen einde, die is onvoorwaardelijk.  

 

 

 

Ook tijdens de wandeling met de Emmaüsgangers maakt Hij hun dit duidelijk en ook aan de 

wereld.  Dat dit alles al in de schriften stond vermeld, dat Hij Zijn dood en opstanding moest 

ondergaan. Maar dat de duisternis en de dood niet het laatse woord hebben, na Zijn 

opstanding voor onze zonden. 

 

 

 

 In deze tijd van onbarmhartigheid, pijn en verdriet, knielt Jezus/ God met ons mee door Zijn 

genade die wij mochten ontvangen. Als teken van Zijn onvoorwaardelijke liefde van Zijn 

gebroken lichaam, delen we het brood en de wijn met elkaar in de gemeente. Teken van 

geloof, hoop en liefde. Dat we mogen weten Hij laat nooit los wat Zijn hand eenmaal begon. 
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Lied “Zoekend naar licht, hier in het donker”, no. 1005:  

 

1.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. 

 

Refrein: 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

 

Refrein: 

 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

 

Refrein: 

 

Zondag 26 april: kerkdienst gevolgd van Omrop Fryslân vanuit de Martinekerk van Frentsjer. 

Dit keer een RK Eucharistieviering met pastor Marco Conijn.                                                                                            

https://pkn-franeker.nl/wp-content/uploads/2020/04/tsjerketsjinst_2020-04-26.pdf  

 

Bijbel lezing uit: Hand:2:14.22-32, gelezen door dhr. Arno Brok.                                                                            

Gezongen evangelie: Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas:24: 13-35 

 

BEMOEDIGING 

Jezus heeft de twee Emmaüsgangers niets gezegd, 

Hij liep met ze mee 

Hij heeft geluisterd 

urenlang tot hun verhaal ten einde was. 

Alles mochten ze aan Hem kwijt: 

hun opgekropte verdriet, 

hun ontgoocheling, 

hun gekwetst vertrouwen. 

Hun ontreddering was groot, 

waardoor ze Jezus niet herkenden. 

Maar ze voelden wel aan 

dat ze aan “die Vreemdeling” 

hun leven konden toevertrouwen 

Hij heeft geluisterd naar hun verhaal… 

 

Zo luistert de Heer naar elk verhaal, 

naar het verhaal van U, van jou en mij 

https://pkn-franeker.nl/wp-content/uploads/2020/04/tsjerketsjinst_2020-04-26.pdf
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Zondag 3 mei ging ds. Roger Wind voor in de dienst vanuit de Martinikerk in Frentsjer.. 

 

Het orgel werd zoals iedere week bespeeld door Jochem Schuurman en de muzikale 

medewerking was door Roele Kok (bas).  

 

Bijbel lezing uit Exodus: 17: 8-16 en de 2e uit: Evangelie van Johannes:10: 1-10. 

  

                                De goede herder.  
 

Jezus zei tegen de mensen: “Wie niet door de deur, maar via een andere weg een 

schaapskooi binnen gaat is een dief. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de 

schapen. Voor de herder zal de wachter de deur open doen. De schapen luisteren naar zijn 

stem. Hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze naar buiten. En als alle schapen buiten zijn, 

zal hij vooroplopen. De schapen zullen hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde 

man zullen de schapen niet gaan volgen. De schapen zullen wegrennen, omdat ze zijn stem 

niet herkennen.”  Bron:  https://www.kinderwoorddienst.nl/over-ons/wie-zijn-wij.html  

 

Sjonge: Liet 806 (Frysk) : 1, 2 en 3. 

 

 

Samar te gean mei in stôk yn 'e hân sûnder te witen,                                                                                    

wat sill'wy ite? Samar te gean mei in stôk yn 'e hân                                                                                      

't is noch sa fier nei 't beloofde lân.  

                                                                                                                                                        

Samar te gean: wêr bedarje wy yn?                     Samar te gean mei syn wurd as bewiis                                                                               

Hieltyd wat banger, duorret it langer?      altyd mar rinne, wa wit wêrhinne.                                                                                              

Samar te gean: wêr bedarje wy yn?           Samar te gean mei syn wurd as bewiis                                                                                                                                                                                                                

Bern groeie op yn in wrede woestyn.   aanst wenje wy yn it paradys. 

 

 

 

Slotlied was ook nog uit 708:1: ’Wilhelmus van Nassouwe..’ en vers 14: Oorlof, mijn arme 

schapen...’                                                                                                                                                                         

Dit i.v.m. de dodenherdenking op 4 mei en de bevrijding op 5 mei. 

 

 

Zoekt u af en toe naar woorden om te bidden, nu het coronavirus het land in de ban houdt?                                                        

Er is nu een speciaal gebedenboekje beschikbaar.  

U kunt dit gratis downloaden via de PKN: https://petrus.protestantsekerk.nl/  

De gebeden zijn geschreven in maart 2020, na de uitbraak van het coronavirus in Nederland. 

Ze kunnen gebruikt worden om uw persoonlijk gebed richting te geven, om aan anderen te 

geven of om in gebedsdiensten en vieringen te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderwoorddienst.nl/over-ons/wie-zijn-wij.html
https://petrus.protestantsekerk.nl/
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Wapen uw kerk 
 

God onze Geneesheer, 

Wij bidden voor wie ziek is, 

voor wie thuis of elders in quarantaine zitten. 

Door de kans op besmetting mogen zij geen bezoek ontvangen. 

Geef ze het gevoel dat ze niet alleen zijn omdat U over hen waakt. 

Geef waar mogelijk genezing. 

 

Wij bidden voor iedereen die in de zorg werkt, 

Geef hun de kracht om levens te redden. 

Omring hen met Uw engelenwacht en waak over hen. 

 

Heer van de Kerk, Hoofd van het Lichaam, 

Wij kunnen niet samenkomen op de gebruikelijke manieren. 

Leer ons in deze tijd wat het is om U te volgen in woord en daad. 

Leer ons wat het betekent kerk te zijn en om te zien naar elkaar. 

 

Wapen Uw kerk, zet ons in om helpers te zijn 

van wie geen helper heeft op dit moment. 

God die onze gebeden hoort, 

Wij leggen alles in Uw Vaderhanden. 

Leid ons Heer. 

Amen.   Yorick Breemes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van een kind 
 

Lieve Heer, 

Alles is anders. 

De school is dicht, 

we missen onze vrienden, 

en sport gaat ook al niet door. 

De hele dag thuis is soms ook saai. 

Wilt U in ons huis zijn. 

Zie ons als we ons schoolwerk doen 

als we lachen en spelen 

maar ook als ons geduld op is 

en als we bang zijn vanwege dat virus. 

Geef dat we het ook mérken 

dat U er voor ons bent! 

Amen   Nellie van Manen 
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Gelezen:  

 

 

De Heere stuurt u niet weg… 
 

 

 

 

In de Bijbel wordt diverse keren gesproken over zorgen, over angsten. De Heere Jezus neemt 

dat serieus, stuurt ons niet weg, schrijft ons niet af omdat we bezorgd zijn of angsten hebben. 

Zelf voelen we ons misschien minderwaardig, anderen kijken op u/jou neer, of vinden u/ jou 

maar een zwakke gelovige, maar de Heere stuurt u niet weg. Hij is bij u/ jou, gaat met u mee, 

wil u troosten, bemoedigen, ondersteunen, voor u zorgen. 

 

In Spreuken 12:25 staat: Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed 

woord verblijdt het. 

 

In Filippenzen 4:6 en 7 lezen we: 

6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden bij God; 

 

7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 

bewaken in Christus Jezus. 

 

1 Petrus 5:7 zegt: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ 

 

De Heere wil ons leren ons vertrouwen op Hem alleen te stellen, in de vaste zekerheid dat ons 

leven in Zijn hand is, wat er ook gebeurt. Hij wil Zijn rust en Zijn vrede in ons hart geven. 

https://dirkvangenderen.nl/  

 

Veel kerken zijn gesloten, maar dat belet ons niet om samen te zingen!                                              

Hier kunt u/ jij liederen van Nederland Zingt downloaden: 

https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen 

 

 

 

BEAM: Jongerenmerk van de EO met een missie 
 

BEAM is het jongerenmerk van de EO dat jou - via verschillende media - wil inspireren om te 

groeien in je geloof en te leven vanuit het voorbeeld van Jezus, waardoor jij op jouw beurt 

meer liefde en positiviteit zichtbaar kan maken in onze maatschappij. 

https://youtu.be/zoiiKr4ylr4 "Sta op en schitter, juist in de duisternis"  - BEAM kerkdienst #8 

 

 

 

 

https://dirkvangenderen.nl/
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
https://youtu.be/zoiiKr4ylr4
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Uit de gemeeente: 
 

Nu we spijtig genoeg geen bezoekjes mogen afleggen, wordt er meer gebeld, ge-appt. en 

gemaild naar elkaar. Dan is het fijn om te horen hoe een ieder naar elkaar blijft omzien in deze 

moeilijke tijden. Welke inititiatieven er worden genomen en gedaan, een kaartje sturen, een 

bloemetje laten bezorgen, wat lekkers, een praatje op gepaste afstand. Of telefoneren via het 

raam, wat soms hylarische tafrelen oplevert.  (in de wandelgangen gehoord)                                                                                          

We weten niet hoe het verloop is van dit vreselijke virus en zullen hier nog wel een tijdje mee 

door moeten blijven gaan.  

                                                                                                                             

De oude Paaskaars is door ds. Bouman  bij de fam. Boele en Sjoukje in Drachten bezorgd. 

Zij waren hier zeer blij mee en vertelden mij door de telefoon, dat zij deze zondags tijdens het 

kijken en beluisteren van de kerkdienst aansteken. Zo voelen ze zich verbonden met een 

ieder, door Zijn licht. Ook zij missen de samenkomsten  heel erg en het koffiedrinken en een 

praatje.  Zij denken aan ons en hun dierbaren, in hun gebeden.                                                                                                                                               

Hartelijk dank namens fam. Boele en Sjoukje v.d. Werff, voor dit prachtige gebaar. 

 

Br. Klaas Postma is deze maand verhuisd, hij is gaan wonen nu op:                                                         

Kleasterdyk 6, 8636 VC in Britswerd. Hij vertelt u later meer hierover in de volgende HH. 

 

We denken aan ieder in onze gebeden, in het bijzonder ook aan de familie’s die een dierbare 

moesten missen. Sterk en bemoedig hun met uw liefde Heer. Ook voor hen die nieuw leven 

verwachten en er naar uitzien, geef ook hun uw liefde en kracht in deze onzekere tijden. 

Blijf naar elkaar omzien: ‘Houd moed, heb lief!’                                                                                                    

Alle goeds, Zijn liefde en gezondheid. Maar ook gezegende Pinksterdagen. 

 

Warme groeten namens ds. A. Bouman en de kerkenraad scriba Botina.  

 

                                                              

 

Geachte gemeenteleden, 
 

In deze moeilijke tijd van corona crisis, hebben we weinig tot geen contacten onderling als  

gemeente. Ook hebben we geen samenkomsten in onze kerk, om na de dienst even bij de  

koffie hierover te praten en van gedachten te wisselen. 

Nu was ik zelf wel benieuwd hoe u/ jij deze periode aan de hand van enkele vragen een  

beetje kunt/ wilt beschrijven. Om een indruk te krijgen wat we soms persoonlijk doormaken in 

deze periode en dit met ons te willen delen. 

 

Het thuis zijn en thuis aan school werken vond ik saai want elke dag is hetzelfde. Het 

videobellen met 4 klasgenoten en een juf vond ik wel leuk. Dan spreek je elkaar toch even En 

we maakten een les begrijpend lezen. Soms gingen we naar Diana om daar aan het 

schoolwerk te werken en dat was fijn. Dat elke dag hetzelfde was is wel vervelend. We zijn 

toch ook veel naar buiten geweest. Dan skeeleren, fietsen voetballen we met elkaar. Ook naar 

het strandje van Eernewoude of een natuurpad lopen met bijv een vogelkijkhut vond ik ook wel 

leuk.                                                                                                                                               

Nu mag ik gelukkig weer een beetje afspreken met vrienden in Garyp. Dat is wel gezellig.  

Ik heb ook wel zin in weer gedeeltelijk naar school te gaan. Maar het zijn wel kleine groepjes. 

We gaan 2 of 3 dagen naar school.  Groetjes Thymen Otten  
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Hoe beleeft u/jij deze tijd?  
                                                     
Ben veel thuis, lees veel en soms doe ik een puzzel. Doe wat huishoudelijke klusjes, met mooi 

weer een wandeling en gooi soms een kaartje bij iemand in de brievenbus en zwaai even. Of 

ik bel iemand op voor een praatje. De kinderen komen wel langs en doe wel boodschappen 

nog zelf. Wordt goed op mij gepast. 

 

Wat heeft de afgelopen tijd u/jou geraakt?   

 
Mis nu heel erg de samenkomsten in onze kerk en de gesprekken bij het koffiedrinken erna. 

Wij hebben altijd goede voorgangers, waar ik graag naar luister.  

 

 

Wat geeft u/jou kracht?  

                                                                                                                          
Van boven door in gebed te gaan. Zit nu zondag ’s morgens voor de tv en volg dan de 

kerkdienst en luister naar de liederen van Nederland Zingt. Dat vindt ik erg mooi, zing ook wel 

mee ben tenslotte in mijn eigen. 

 

Wat wilt u/ jij aan anderen meegeven?      

 
We moeten ons nog wel goed aan de regels houden en veel geduld hebben nog.                                

Om elkaar denken is ook belangrijk. Allegear freonlike groetnis fan Foke Dijkstra. 

                                                                                                                                                               

Dank voor jullie openheid Thymen en zr. Foke Dijkstra - de Groot. 

 

 

Steun Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst    

 
Met uw donatie steunen wij het werk van honderden kerken en organisaties in Nederland en in 

de rest van de wereld. U helpt ons en onze partners om mensen tot hun recht te laten komen 

en toekomstperspectief te geven. 

 

Kerk in Actie 40 dagen doosje: 
 

Dit spaardoosje heeft u vast nog ontvangen op zondag 23 februari                                                    

bij het begin van de 40 dagen tijd namens Efeze. 

En misschien ook al een beetje gespaard, maar dit kon u jammer genoeg nog 

niet inleveren in de kerk met Pasen dit keer.  

U mag zelf het doosje inleveren bij Haye Otten in Warten en/ of bij Willy 

Bouma in Wergea.                                                                                                                    

Of als het lukt mag u ook een eigen gift overmaken op rekeningnr:                                                                                

NL 89 ABNA 0457 457 457  via Internet: info@kerkinactie.nl  

 

 

Namens Efeze   

 

 

 

mailto:info@kerkinactie.nl
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Creatief collecteren in coronatijd 
 

Nu er geen fysieke kerkdiensten meer zijn, kunnen we u ook niet meer met de collectezak 

rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van 

corona, en misschien dan zelfs nog meer! Hoe geeft u daar nu vorm aan? Op diverse plekken 

in het land zien we dat gemeenten, ook in deze verwarrende tijden, oog blijven houden voor 

de naaste ver weg. Tips voor een alternatieve collecte: 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/alternatief-collecteren  

 

Voor de kerk in Warten kunt u evt. zelf een bijdrage overmaken op de onderstane 

banknummers:   

 

Kerk:   NL24 INGB 0000 936220 t.n.v. administrateur van de Geref. kerk Warten.  

Diaconie:  NL49 INGB 0004 925574                                                                                                       

Efeze:   NL92 INGB 0004 765817  

 

Mocht ook dit op deze manier nog niet helemaal lukken, dan mag u/ jij ook altijd geld in een 

envelop doen en bij uw dichstbijzinde kerkenraadslid thuis brengen. Graag erbij zetten, aan 

welke bestemming u/jij dit bedrag wilt geven. 

 

Wist u: 

 

Klokken van hoop blijven luiden 

 
Sinds een paar weken luiden veel kerken op woensdagavond tussen 19.00 uur en 19.15 uur 

de klokken van de kerk als teken van hoop. 

 

"Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in 

de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden, luiden we de klokken van 

hoop!"             

 

Daar wij zelf geen klokken hebben om te luiden,                                                                      

wapperd bij ons de vlag met de tekst: “Houd moed, heb lief!”    

 

Deze is besteld bij ds. Anne- Meta Kobus uit Heerenveen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/alternatief-collecteren
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Peaskegroet troch de PKN tsjerke. 

Eltsenien dy meiholpen had, tige tank!! 
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Lieve reacties ontvangen zowel persoonlijk als via de telefoon en de 

mail:      

Beste PKN gemeente, 

Heel attent om van jullie vandaag deze bloemrijke paaswens te mogen ontvangen, 

hartelijke dank. Wij wensen jullie een goede en gezegende Pasen,                                                                               

Met vriendelijke groet, Betty Bannink en Luc van Velzen  (Doopsgezinde ds.)  

 

           Beste mensen, 
 

           De verrassing was groot. Ik doe de gordijnen open op eerste paasdag en…..Er staat en 
vrolijk viooltje op de tuinbank.                                                                                                     
Dat was echt een mooi gebaar  van de PKN.                                                                                                                        
Maar wie kan ik bedanken ? Ben ik bij jullie aan het goede adres?                                                                                                                                                             
Alle mensen die ik spreek waren verrast en blij!      Groet, Jet Windig 

 
 

 

 
In de geest van Jezus leven – Tien woorden rond Pinksteren 
(via onze Protestantse Kerk in Nederland) 
 

Inleiding 
 
Op de avond voordat Jezus werd verraden en gevangen genomen, 
beloofde Hij de apostelen dat Hij hun de Heilige Geest zou sturen. 
Dat gebeurde op wat later de 1e  Pinksterdag is gaan heten. 
De gelovigen waren bijeen toen er plotseling het geluid van een 
grote windvlaag was en “vlammen” zich boven de hoofden van de 
aanwezigen verspreidden, zgn. “vurige tongen”. 
De gelovigen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen het 
Evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen. 
 
Daar kwamen veel mensen op af. De apostel Petrus hield daarop 
een lange toespraak, waarna ongeveer drieduizend mensen zich bij 
hen aansloten. Pinksteren is niet zo makkelijk te “verbeelden”, 
want hoe laat je iets van de Heilige Geest zien? 
Tien woorden kunnen helpen om je het feest van Pinksteren 
beter voor te kunnen stellen. Een bijbeltekst en een vraag helpen bij 
de bezinning op deze woorden. 
 

Vuur 
 
Pinksteren wordt altijd verbonden met vuur en vurigheid. We lezen hoe 
er vlammen verschijnen op de hoofden van de leerlingen. Teken van 
de Geest die hen vervult. De kleur in de kerk is rood. Warm, feestelijk, 
hartstochtelijk ook. De kleur van passie. We staan “in vuur en vlam”. 
Het heeft te maken met enthousiasme, letterlijk “in God zijn”. 
Wat ze u/jou in vuur en vlam? 
Lees Handelingen 2:1-4\ 
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Duif 
 
De Geest van God komt in de Bijbel voor als een vogel, een duif. 
Bij de doop van Jezus daalt een duif neer en klinkt een stem: 
dit is mijn Zoon, de geliefde, luister naar Hem. 
De duif is ook symbool van vrede en een nieuw begin: bij Noach 
keert hij terug naar de ark met een takje in zijn snavel, teken dat de 
aarde weer bewoonbaar wordt. Bij de schepping “broedt” de Geest 
als een vogel over de chaos: dan komt er orde, grond onder de voeten 
en de mogelijkheid van leven. 
Hoe kunt u/je vandaag de vrede en het leven dienen? 
Lees Genesis 1:1,2 en Genesis 8:11. 

 
Inspiratie 
 
Inspiratie, letterlijk inblazen. Als mensen geïnspireerd raken ervaren 
ze dat als een geschenk, als iets wat hen overkomt. 
Je kunt het niet organiseren. Inspiratie kan komen via andere mensen, 
via muziek, via teksten, een gedachte of iets wat zomaar in je opkomt, 
geen idee hoe en waar vandaan. Opeens weet je wat je moet zeggen, 
achteraf sta je zelf verbaasd. Kwam het van Gods Geest? 
Wie of wat inspireert u/jou? 
Lees Psalm 51:12-14 
 

Oogst 
 
Pinksteren vindt plaats op het feest van de oogst, ook wel 
“wekenfeest”. Duizenden mensen zijn in Jeruzalem om dat 
feest te vieren en God te danken voor de vruchten van het land. 
Dan komt de Geest van God en vervult de leerlingen van Jezus. 
Ze raken vol van het goede nieuws over zijn leven en opstanding 
en vertellen er over aan wie het maar horen wil. 
Op die dag komen er drieduizend mensen tot geloof in Jezus, 
een grote oogst. “De velden zijn wit om te oogsten” zei Jezus. 
Wat is “oogst” voor ons, wat zie jij, ziet u als oogst in jouw/uw leven? 
Lees Exodus 34:21,22 
 

Vrijheid 
 
Waar de Geest van God is, daar is vrijheid, schrijt de apostel Paulus. 
Geest en vrijheid hebben met elkaar van doen. 
Als Gods Geest jou raakt, word je een vrij mens. Vrij van wat? 
Van alles wat je kan binden, alles waar je vast aan kunt zitten, wat jou 
bepaalt en angstig maakt en klein. Afhankelijk zijn van wat mensen 
vinden, van geld, van bezit of status, van werk of drukte of prestaties. 
De angsten van het leven die je op kunnen jagen. 
Wat is vrijheid voor u/jou? Kan een mens daarin groeien? 
Lees Galaten 5:1 
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Taal 
 
Als de leerlingen van Jezus op de 1e Pinksterdag vol raken van Gods Geest 
spreken ze opeens alle talen. Iedereen kan hen verstaan. Er worden woorden 
gevonden. Woorden voor het goede nieuws over Jezus. Petrus houdt een 
lange toespraak. Pinksteren is dus ook het feest van taal en vertalen. 
Bijbels zijn in bijna alle talen vertaald, maar nog steeds zijn er mensen bezig 
om bijbels te vertalen in de eigen taal van groepen mensen. 
De Geest vertaalt zich in vele volkeren, in een grote variëteit van talen en 
woorden. 
Welke woorden heb jij, heeft u, als het gaat om God en Jezus? 
Welke taal raakt u/jou? 
Lees Handelingen 2:4-13. 
 

Gaven 
 
De Geest geeft taal en woorden maar ook gaven. Mensen ontvangen bijzondere 
mogelijkheden om zich in te zetten, voor de kerk en de wereld. 
Met een variëteit aan gaven, zoals gaven van bestuur, van geloof, van dienen, van 
gebed, van onderricht, kennis en genezing. Niet iedereen ontvangt alle gaven, 
de Geest geeft de gaven zoals God dat wil – het betekent dus dat we afhankelijk zijn 
van elkaar. Wat ik niet heb, vult de ander aan. Zo vormen we één geheel. 
Welke gaven zie je om je heen, en welke gaven heb je zelf ontvangen? 
Lees 1 Korintiërs 12:1-18. 
 

Vruchten 
 
Als de Geest van God in je woont kan het niet anders of je verandert, je groeit, je draagt 
vrucht. Paulus omschrijft die vrucht met de woorden liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Met die vrucht kun je het uithouden in het leven, je wordt er een mooi mens van. 
In welk deel van de vrucht van de Geest zou je/u willen groeien? 
Lees Galaten 5:22 
 

Zending 
 
Pinksteren is niet alleen maar een goed gevoel, een mooie Godservaring. De leerlingen 
worden erop uitgestuurd, de wereld in! Vertel overal het goede nieuws van het 
Koninkrijk. Dat doen ze dan ook onmiddellijk, maar het levert ook allerlei problemen op. 
Er ontstaat vervolging. De leerlingen worden gevangen gezet en onthoofd. De beweging 
van de Geest leidt ook naar strijd. 
Ervaart u zichzelf als een gezondene? En je kerkgemeenschap? 
Lees Handelingen 1:8 
 

Jezus 
 
Veel mensen vinden de Geest van God een vaag begrip. En Pinksteren een onduidelijk 
feest. Toch is het heel concreet. Als de Geest de leerlingen inspireert hebben ze opeens 
de mond vol over Jezus. De Geest van God is de Geest van Jezus. De Jezus van Kerst 
en Pasen is ook de Jezus van Pinksteren. Het gaat om zijn beweging door de wereld, 
aangedreven door zijn Geest. In de Geest van Jezus leven! 
Dat maakt het al een stuk minder vaag. 
Hoe zou u/jij vandaag in de Geest van Jezus kunnen leven? 
Lees Handelingen 2:22-24 
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Gebed 
 
God van alle leven, 
van oudsher hebt Gij uw liefde aan mensen getoond. 
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen. 
Hij heeft zieken genezen en vrede gebracht. 
Door zijn goedheid en verzoening 
heeft Hij nieuwe toekomst geopend 
voor mensen die verloren waren. 
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde, 
in deze dagen van onrust en onzekerheid. 
Geef ons kalmte, wijsheid en moed 
om te onderscheiden wat we kunnen doen 
om anderen tot steun te zijn 
en deze crisis te helpen overwinnen. 
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen 
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, 
en houd in ons het geloof levend 
dat Gij alles ten goede leidt. 
Door Christus, onze Heer. 
 
Manu van Hecke in “Bidden in tijden van beproeving”, 
Uitg. Adveniat – 2020. 
 
                                    + 

Meditatie 
 
“En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp...” Rom.8:26a 
 
Een tekst uit de brief van Paulus, apostel, aan de gemeente van 
Christus te Rome. Hij schrijft dat de Heilige Geest ons in onze zwakheid 
te hulp komt. Zou het tóch niet zo raar zijn om de werkelijkheid 
van onze zwakte-van-huis-uit te erkennen en toe te geven. 
 
Als we die zwakheid niet toegeven kunnen we toch moeilijk de hulp 
van de Heilige Geest ervaren. Wij kunnen moeite hebben met de erkenning 
van zwakte, en dan doen we meestal net alsof we geen geestelijke 
bijstand nodig hebben. Dan kunnen we net als kinderen zijn: “kan ik zelf wel”. 
Toegeven is nogal eens moeilijk. We vragen niet gauw om hulp. 
Zelfs als we voor onszelf echt wel weten dat we hulp nodig hebben kan 
het gebeuren dat we het nog niet vragen. Want hulpzoekenden erkennen 
dan hun hulpeloosheid. 
 
De belofte van God is – en ook daarbij worden we sinds Pinksteren steeds 
opnieuw bepaald – dat Hij met Zijn Geest ons in onze zwakheid te hulp wil 
komen. Te hulp. Een handje helpen, zogezegd. 
God zegt niet: wacht maar, laat maar zitten, Ik doe het wel even. Ik til de last 
van je leven, die je zelf zo moeilijk kunt dragen, wel voor je op. 
Ik neem de beslissing wel die je zelf moet nemen. Blijf jij maar thuis. 
Ik ga de straat wel op. 
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Wij mensen moeten ons goed realiseren dat we door de Geest van God niet 
opzij gezet worden, zodat er niets mee van ons eigen ik en van ons eigen werk 
over zou blijven. We moeten zelf de praktijk van ons leven, van onze handel 
en wandel blijven invullen. We moeten zelf bezig zijn ons christelijk leven 
in te vullen met alle zwakte die ons eigen is. Maar in die zwakte komt de 
Heilige Geest ons te hulp. 
 
Het woord dat in de Bijbel staat voor “te hulp komen” betekent letterlijk: 
“een last opnemen, samen met iemand”. Die iemand zijn wij, en dan komt de 
Heilige Geest om ons te helpen. Om met ons de last op te nemen. 
Ter verlichting. 
Ooit zei eens iemand: “ik geloof dat Gods Geest ons in iedere situatie zoveel 
weerstandsvermogen geeft als wij nodig hebben.” 
Daar zit toekomst in. Geen blokkade. Dan erken je dat je het zelf moet oppakken. 
Maar je erkent ook dat je door Gods Geest, die je te hulp gekomen is in je 
zwakte, zoveel weerstandsvermogen hebt ontvangen als je nodig hebt 
om vol te kunnen houden. 
 
Het is overigens opvallend dat dat woord over de Geest van God, die ons 
te hulp komt, in de samenhang van de verwachting staat. Het is alles verwachting, 
het is gericht op de toekomst. Er komt wat van. Het loop ergens op uit. 
We denken vandaag de dag misschien wel eens of alweer dat de geschiedenis 
bezig is af te lopen.                                                                                                                                       
De geschiedenis loopt niet af. De geschiedenis loopt ergens op uit. 
Het loopt uit op zoiets als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Niet op “Adam, waar haal je de adem vandaan?”, maar op 
“Adam, schep adem!” 
 
Nu en steeds weer mogen we leven en leren leven uit de kracht van Gods Geest. 
Hij komt ook te hulp......... 
Wat kostbaar! Wat een geschenk! God zij gedankt en geloofd! 
 
                                                                                       ds.Arend Bouman. 
 
                                                 
 

 
Verhoor, o Geest 
 
 
Verhoor, o Geest die levend maakt,    O adem van het eerst begin 
t gebed door U gewekt;     en van het pinksteruur, 
vervul het hart, naar U ontwaakt   herschep ons hart en woon erin, 
en aan zijn nood ontdekt.              vervul ons met uw vuur. 
Laat ons niet zonder kracht,             Beweeg ons tot de grond; 
doorstroom die op U wacht,     spreek zelf in onze mond, 
totdat de liefde, lang verzaakt,                       tot overal uw Rijk begint 
uit heel ons wezen lacht.              waar hoort die niet verstond. 
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Doorgeefluik 
 
 
a. Een tip via Kerk in Actie: je kunt ook zo een hoopvol kaartje sturen in deze 
coronatijd: bestel de mooie “kaartenset Hoop” van Kerk in Actie, om te 
versturen en misschien ook één zelf te houden :). De kaartenset bevat zes kaarten 
in het gangbare formaat van 10 bij 15 cm. Een set kost 2,50 euro, incl. verzendkosten. 
Te bestellen via: protestantsekerk.nl/webwinkel 
 
 

b. Interkerkelijke Jongerenraad 

 
 
“Kerkelijk betrokken jongeren een stem geven in de kerken en in de maatschappij. 
Dat is het doel van de Interkerkelijke Jongerenraad. 
Op initiatief van enkele jongeren zal dit platform dit jaar opgericht worden, 
met steun van de Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland. 
Motto van de Interkerkelijke Jongerenraad is: jongeren zijn niet de toekomst van 
de kerk, maar de kerk van vandaag. 
Via dit platform kunnen jongeren invloed uitoefenen op het beleid van de kerken 
en meespreken over diverse maatschappelijke thema's. 
Meer informatie: www.raadvankerken.nl”. 
 
 
c. “Zorg voor de ziel”, dr.Arjan Plaisier. 
Met dit boek wil de schrijver, voormalig scriba van de Protestantse Kerk in 
Nederland, nu predikant in Amersfoort, “laten zien dat de christelijke 
traditie bij uitstek spiritueel is. Dat heeft niets te maken met zweverigheid, 
maar alles met het erkennen van de diepte van Gods aanwezigheid in het 
alledaagse leven”, aldus ds. Plaisier. Een verdiepend boek om individueel 
te lezen of te gebruiken in een leesgroep. 
Uitg. KokBoekencentrum, 16,99 euro. ISBN 9789 0435 32730 
 
 
d. “Bidden in tijden van beproeving”, uitg.Adveniat, 9,95 euro. 
Katholieken (w.o. Manu van Hecke en Anselm Grün)en protestanten (w.o. 
ds.Wim Beekman, en Wim Houtman)gaan ons voor in gebed en geven 
woorden om het uit te houden in de pijn en het lijden van deze tijd. 
 
 
 
e. “Vegan Church”, een platform van christenen met verschillende achtergrond. 
Of men nu lid is van een traditionele kerk of dat men een spirituele zinzoeker is, 
iedereen is welkom. De verbinding is het verlangen om goed te zijn voor Gods aarde 
en al Gods schepselen. 
Alle verdere informatie is te vinden op de website: www.veganchurch.nl 
 
                                                     
 
 
 
 
 

http://www.raadvankerken.nl/
http://www.veganchurch.nl/
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Beste gemeenteleden, 
 
 
apart dat de tijd waarin we nu leven genoemd wordt naar een virus: coronatijd. 
Begrijpelijk als je let op de grote invloed die dit virus heeft op ons leven van alledag. 
Gevoelens van onzekerheid, zorg, verwarring worden gedeeld, soms ook verdriet 
in verband met een overlijden in Nederland of met leed elders in de wereld. 
En wat kan het je raken als je als predikant wel op bezoek mag bij iemand in het ziekenhuis, 
maar na ontslag niet bij dezelfde medemens in het verpleeghuis. 
Naast het “slikken” dan ligt ook de uitdaging voor de hand om solidair te zijn 
met allen in de gezondheidszorg in het zoeken van een verantwoorde weg om te gaan. 
De herkenning van saamhorigheid op allerlei niveaus, zoals ook via een vlag bij de kerk met 
de woorden “Houd moed. Heb lief.”, geeft ook kracht, mij in elk geval. 
Maar voor alles ook m'n vertrouwen in geloof, gevoed bijv. door het Schriftwoord 
Psalm 68 :20   
                                                                                                                                       
“Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.” 
Wat mij betreft verbindt u dit vers juist ook met Gods openbaring in Christus, 
en door Woord en Geest ook met de Paastijd, Hemelvaartsdag en het feest van Pinksteren. 
We spreken elkaar nog naar ik hoop. 
 
Hartelijke groet, verbonden in Christus, ds. Arend Bouman. 
 
                                            

 
Kerkdiensten 
 
De kerkdiensten worden gemist! Alles, het zingen, bidden, lezing en luisteren, de zegen. 
Het aansluitende koffiedrinken. 
De kerkenraad is bezig met het opzetten van een goede aanpak voor de voortzetting 
van de kerkdiensten in onze gemeente. We horen hier nog nader van. 
Maar...wat zijn de haken en ogen van de “anderhalfmeterdienst”. 
 
Landelijk werkt de Protestantse Kerk aan een protocol voor de plaatselijke gemeenten. 
De classispredikanten (w.o. ds.Beekman) vervullen hierin een grote rol, omdat zij de 
lokale situatie goed kennen. 
Je kunt nu al wel zeggen dat veel in en rondom de kerkdienst anders zal gaan dan we 
gewend zijn en hopen. Daar zullen we ook in onze gemeente mee moeten omgaan. 
Op hoop van zegen. 
 
Op het ogenblik zijn er nog de uitzendingen, zoals via Omrop Fryslân uit Franeker. 
Ook via LEO Middelsé is er uitzending om 10.00 uur. 
Beide ook een reden om elkaar een goede zondag te wensen! 
 
Daarnaast zendt het wekelijkse KRO-NCRV programma “Met hart en ziel” in de 
aanloop naar Pinksteren een speciale serie uit van onder meer korte meditaties van 
ds.René de Reuver. NPO 2, op zaterdag, vanaf 18.00 uur. Herhaling op zondag 
rond 7.50 uur ook op NPO 2. 
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It is safier,wy binne ferhuze nei Burgum!!. 
 
 
 
No goeie, 
 
 
Nei san 27 jier in Warten wenne te ha [oanslutend] binne wy ferhuze nei Burgum. 
Een hiele stap die nog bot wenne moat.                                                                                     
We wienen it al vaker van plan, maar eltse kear wie der iets/ immen die makke dat it 
net troch gong, de stap om je hus te keap te setten en op huzejacht te gean. 
 
 
We ha as gesin een fijne tiid hân in jimme fermidden. Hast alle “ups en downs ”ha we 
meimakke mei syn allen.                                                                                                             
It feit dat us Esther oars is as oars/ dat ze wêze mei wa ze is, wurde troch jimme prima 
op fong. En dan it siik wezen mei alles wat der by hjert fan us Annemari.                                                    
Wat libben jimme mei mei har en us; een kaartsje/ praatsje /gebed. 
Wy wolle jimme tank sizze foar alles wat jimme foar us en us famkes dyn ha.                                      
It wie een fijne tiid wer wy mei tankberens op werom sjoche. 
We sille jimme tige misse!!. 
 
 
Wy winskje jimme ; Leawen,Hope en Leafde ta en boppe alles, Gods Seine. 
 
   
Peter en Wytske Talsma 
Us adres yn Burgum is; Wettermunt 1, 9251 TH Burgum 
 
 
P.S. At de Corona oer is komme wy es lâns foar een goeie preek en een bakje kofje 
nei ôrin                                                                                                                                                                                                          
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Kerkenraad: 
  
         preses:    Haye Otten                tel. 2553186 
         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: 
 
 voorzitter  Geertje Schachtschabel  tel. 2552812   
 penningmeester   Haye Otten    tel. 2553186 
 
 zending:   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 5e Hoedershûn 2020  inleveren:   voor 15 juni 2020 

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  2020 zijn  als 
volgt: 

 
 
         15  juni 2020 
 
                     21 augustus 2020 
 
  2 oktober 2020 
    
 
   
 
 
 
 
 

http://www.pknwarten.nl/
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 Een mooie site voor kinderen om thuis misschien iets mee te doen: 
https://creatiefkinderwerk.nl/  
 
 
 
EL: 433. God, die alles maakte 
 
 God, die alles maakte, 
 de lucht en ’t zonlicht blij, 
 de hemel, zee en aarde, 
 zorgt ook voor mij. 
 
    God die ’t gras gemaakt heeft, 
    de bloemen in de wei, 
    de bomen, vruchten, vogels, 
    zorgt ook voor mij. 
 
        God die alles maakte, 
        de maan, de sterrenrij, 
        als duis’tre wolken komen, 
     zorgt steeds voor mij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://creatiefkinderwerk.nl/
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