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HOEDERSHÛN 

mededelingenblad van de Gereformeerde kerk van Warten-Wergea-Warstiens. 
 
                          54e jaargang nr  4 – mei-juni 2021 

 
 
 
 
 

                 

 
 
 
 
 
't Is feest, wy fiere 't pinksterfeest 
wy stean yn fjoer en flam. 
Dy't by ús wie stjoert ús syn Geast, 
giet fierder mei syn plan. 
  
It is foar ús no sinneklear: 
al gie Er by ús wei, 
wy binne net allinne mear, 
Hy docht wat Hy fersei. 
  
Wy gean op wei, de wrâld yn 't rûn, 
gjin minske hâldt ús tsjin. 
Wy ha de goede wurden fûn, 
dy't elk begripe kin. 
  
De wûnders binn' rûnom te sjen, 
se waaie op 'e wyn. 
It is hjoed feest foar al Gods bern, 
in nije tiid set yn! 
 
Út it nije Fryske lieteboek: 683 
Fan: Hanna Lam. 
Oersetting Frysk: Cor Waringa 
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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. 
 
         I.v.m. de door de overheid ingestelde lock-down zijn er t/m 13 mei geen kerkdiensten. 
          
            

  Donderdag 13 mei  nog geen samenkomst   
   Hemelvaartsdag 
       
 
 
  Zondag  16 mei  09.30 uur  Carlein Niesink  Wirdum 
      1e collecte  Zending 
      2e collecte Kerk 
 
  
  Zondag  23 mei 09.30 uur  Ds. Douma – van der Molen Leek 
   Pinksteren 
      1e collecte  Zending PKN 
      2e collecte Kerk 
 
 
  Zondag  30 mei 11.00 uur  Ds. J. Kroon    Garyp 
   Voorbereiding Heilig Avondmaal 
      1e collecte  Jong Protestant 
      2e collecte Kerk 
 
 
Zondag    6 juni 09.30 uur  Ds. A. Bouman    Leeuwarden 
   Heilig Avondmaal 
      1e collecte  Noodhulp 
      2e collecte Kerk 
      3e collecte Kindernevendienst 
 
 
Zondag  13 juni 09.30 uur Ds. P. Boomsma Amsterdam 
      1e collecte  Missionair werk 
      2e collecte Kerk 
 

 
Zondag  20 juni 09.30 uur  Carlijn Niesink     Wirdum 
      1e collecte  Noodhulp 
      2e collecte Kerk 
 

 
Zondag  27 juni 09.30 uur  Dhr. De Jongh    Rhoon 
      1e collecte  Evangelisatie 
       2e collecte Kerk 
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Agenda 

  

 
  

 
 
Dinsdag  11 mei :  Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de Geref. PKN 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 

 
 

       
    8   mei              Wiebe Bijlsma           85 jaar 
 

     30   mei             Griet Vaartjes-Booi                         85 jaar 
 

 
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd / tige lokwinske!!                                                                           
Veel liefde en gezondheid in het nieuwe levensjaar toegewenst namens ds. A. Bouman en de 
kerkenraad. 
 
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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Korte impressie kerkdiensten die ik gevolgd heb via de t.v. in de coronatijd, maand april 

2021. 

Stille week voor Pasen……. 

Helaas mochten er ook nu geen samenkomsten worden gehouden. Ook niet de 

vesperdiensten die we anders in onze gemeente in kleine kring vaak hielden.                                 

Ook de viering van het Heilig Avondmaal kon helaas niet doorgaan door de coronaregels.    

Een erg stille week…..maar in gedachten ben je er dan wel meer naar op zoek en bij 

betrokken. Toch mis ik dan wel in deze stille tijd erg mijn broeders en zusters, om dit met 

elkaar te delen/ beleven.                                                                                                                                                       

Maar gelukkig spraken we elkaar wel als kerkenraadsleden. Een kleine bijdrage mochten we 

samen doen met onze pastor/ voorganger ds. A. Bouman en onze vaste organist Anne de 

Vries uit Garyp. Zij was ook weer bereid achter het orgel plaats te nemen, fijn om dan de 

klanken hiervan weer te horen.                                                                                                                     

Voor de dienst van Goede Vrijdag en Pasen, maakte Taeke de Jong een kleine opname,                                      

die u/ jij misschien ook al hebben gezien via de link van de website van de Geref. PKN kerk.  

Via de t.v. werden er gelukkig nog wel veel kerkdiensten georganiseerd/ uitgezonden.                        

Door Zijn Geest voel je je toch als zuster die verbonden met je broeders en zusters in de Heer, 

maar wel op een andere manier dan in onze eigen samenkomsten. 

Witte Donderdag heb ik de Passion gezien, die gehouden werd vanaf het Munsterplein in het 

centrum van Roermond. Verzorgd door de KRO/ NCRV.  

Ook gekeken naar een kerkdienst verzorgd door Protestantse gemeente Suwâld,                                                                           

voorganger ds. Binne v.d. Boon. 
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Wie kent de eenvoud van het breken, 

de stille omgang van het brood? 

Wie hoort de wijn van liefde spreken, 

een liefde sterker dan de dood?                                                   

 

 

Er is een mens ons bijgebleven, 

bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 

als water vloeit zijn kostbaar leven, 

een vis is tekenend voor hem.      

 

Liedboek: 392 Tekst: Jaap Zijlstra  

 

 

 

Goede Vrijdag 2 april  

O hoofd vol bloed en wonden, 

bedekt met smaad en hoon. 

O hoofd vol bloed en wonden, 

bedekt met smaad en hoon. 

O hoofd zo wreed geschonden, 

uw kroon een doornenkroon. 

O hoofd eens schoon en heerlijk 

en stralend als de dag, 

hoe lijdt gij nu zo deerlijk! 

Ik groet u vol ontzag.  Lied: 576 

 

 

          ‘Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan!’  

 

Paas zondag ook de opgenomen dienst/ liturgie met onze eigen voorganger ds. A. Bouman 

eerst gezien, van de website van onze kerk: 

https://www.pknwarten.nl/images/2021/Paasdienst.mp4  

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 

die galmt door gans' Jeruzalem 

een heerlijk morgenlicht breekt aan 

de Zoon van God is opgestaan 

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan 

want alles, alles is voldaan 

wie in geloof op Jezus ziet 

die vreest voor dood en duivel niet 

 

Want nu de Heer is opgestaan 

nu vangt het nieuwe leven aan 

een leven door Zijn dood bereid 

een leven in Zijn heerlijkheid 

                                  

https://www.pknwarten.nl/images/2021/Paasdienst.mp4


6 

 

 

 

 

Peaskesnein 4 april: tsjerketsjinst op Omrop Fryslân sjoen.                                                            

Fan út de Redbadtsjerke fersoarge troch de mienskip fan Nijkleaster en Westerwert                                

te Jorwert. Foargonger: ds. Hinne Wagenaar. 

Thema: NIJBETOCHT Herdacht-Herboren; 

Lêzing: Gen: 1:1 oant 5; 

            De skepping fan it ljocht 

Yn it begjin hat God de himel en de ierde skepen. De ierde wie leech en sûnder foarm.                                  

It tsjuster lei oer de ôfgrûn en Gods wyn sweve oer it wetter. Doe sei God: Lit der ljocht 

komme en der kaam ljocht. En God seach dat it ljocht goed wie, en God makke skieding 

tusken ljocht en tsjuster. God neamde it ljocht dei en it tsjuster neamde Er nacht.                                               

Sa waard it jûn en moarn: ien dei. 

 

De Peaskekears 

Kristus, juster en hjoed 

begjin en ein, Alfa en Omega. 

Yn syn hân lizze tiid en ivichheid 

krêft en hearlikheid, 

alle iuwen fan dizze wrâld. Amen 

 

De Peaskekears wurdt oanstutsen. 

It Ljocht fan Kristus, dy’t yn hearlikheid opstien is. 

Mei dit Ljocht it tsjuster út ús libben banne. 

De nacht is foarby, in nije dei brekt oan. 

De sinne fan gerjochtichheid giet oer ús op! Amen 

 

 

Ds. Reinier Nummerdor, wie de foargonger op snein 11 april.                                                                                  
Muzyk: Wiebe Kaspers en Martijn van Dongen.                                                                                           

Fersoarge troch de Mienskip fan De Slachsang (Wiuwert-EasterwierrumBritswert, Boazum en 

Lytsewierrum) tegearre mei Nijkleaster en Westerwert te Jorwert.  

Alle kearen wurd de kears fan ferbinning ek oan stutsen en kinne we thús ek in kears oan 

stekke. Wer we ek binne thús of yn tsjerke, troch Syn ljocht bin we as bruorren en susters toch 

ferbûn. 

Lêzing kaam dizze kear út Johannes: 20: 24-31; 

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam.                      

Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij:                                  

‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en 

als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’  

  Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de 

deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en 

daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand 

in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn 

God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien 

en toch geloven.                                                                                                                               
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Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek 

staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van 

God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. 

NLB 848:1-5; 

Al wat een mens te kennen zoekt.   De mens die naar uw wijsheid zoekt,  

aan waarheid en aan zin:    van harte, met verstand - 

het ligt verhuld in uw geheim   doet Gij uw wereld ondergaan 

dat eind is en begin.     als maaksel van uw hand. 

 

Geen mensenoog heeft dat gezien,   Als wij uw sporen bijster zijn, 

geen oor heeft het gehoord;    Heer, geef ons denken moed; 

het wordt ternauwernood vermoed   leer ons te luisteren naar de Geest 

en aarzelend verwoord.    die doven horen doet. 

 

Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drie-ene macht: 

geheim dat aan de oorsprong staat 

en in het eind ons wacht. 

 

Zondag 18 april heb ik naar een kerkdienst gekeken,                         

van de Protestantse gemeente van  Suwâld.                                            

Mijn geboortedorp waar ik ben opgegroeid.                                                

Voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek                                          

en organist: Atje Tjalma - van Vaals  ( nicht)                                          

Koster: Harry van der Meulen (broer van mij) 

1e Schriftlezing: Micha 4 : 1 - 5 (NBV) 

2e Schriftlezing: Johannes 21 : 15 - 24 (NBV) 

 

Petrus, van man met een verleden is hij weer een man met toekomst geworden.                                 

Een bevrijd mens wordt hij, maar met een grote verantwoordelijkheid. Van Petrus kunnen we 

leren dat de zaak van God ons in vuur en vlam kan zetten en dat we daaraan ook uitdrukking 

mogen en moeten geven. En gaat het fout, praten we voor onze beurt, doen we niet wat we 

beloven dan is daar het Evangelie van de opgestane Heer, die de zaken recht zet en niet 

toedekt en zo nieuwe kansen biedt. Petrus, een mens zoals wij. Hij handelt vaak impulsief, 

maar hij laat zich ook tot de orde  roepen.                                                                                                                   

Met die kwetsbare liefde en de onvolmaaktheid van ons bestaan, wordt hij nu toch deze 

wereld ingestuurd (Bron: ds. Hillegonda Ploeger) 

Luisterlied: Loflied: Evang. Liedbundel 132 : 1 – 3                                                                             

via: https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo&t=2s  

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen 

in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren, 

blijd' en welgezind, 

en zegt telken kere: 'Christus overwint!' 

U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immermee 

https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo&t=2s
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Alde wurden, nije minsken, tsjinst foar LYTS & grut.                                                                                           

Op snein 25 april op Omrop Fryslân.   

https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/tsjerketsjinst_2021-04-25.pdf  

Foarsoarge troch de mienskip fan Nijkleaster en Westerwert te Jorwert.                                                                                                 

Foargonger wie ds. Hinne Wagenaar, muzyk: Wiebe Kaspers en Hannah Postma 

Hieltyd âlde wurden 

om wer troch te jaan, 

al mar nije minsken 

om it wurd te dwaan. 

Dûnsje mei de wurden, 

sjong se no mar bliid. 

Kom mar in ‘e rige, 

rige troch de tiid. 

  

Út it lieteboek ‘Hertslach’ (2019).                                                           

Tekst: Margryt Poortstra, muzyk: Bob Pruiksma. 

 

Foar de bern, of mei help fan mem of heit. Om sels ek in hertsjes-blom te meitsjen, sjoch op:                                                         

https://nijkleaster.frl/vieringen-april-2021-vanuit-dekerk-in-jorwert/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen waren blij verast met hun Paas lees-/knutselboekjes en paaseieren. 

 

 

 

https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/tsjerketsjinst_2021-04-25.pdf
https://nijkleaster.frl/vieringen-april-2021-vanuit-dekerk-in-jorwert/
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Uit de gemeente: 

 

Berte nijs: 13-03-2021 – om 16 oere 40 – 2885 gram – 47 cm. 

Dit wûnder yn ús hannen lein, it stiet noch oan ’t begjin.                                                                                        
Wy winskje dat it wêze mei, in ljochtsje yn ús gesin. 

Tankber en bliid binne wy mei de berte fan 

Richtsje Alina Postma; dochter fan;  

Boele en Rienkje Postma, De Mieden 58, 9003 MS Warten. 

 

Tige lokwinske heit en mem mei jim leaf lyts famke en bertewûnderke.                                                         

Dat se yn leafde en sûnens opgroeie mei.                                                                                                       

Mei tank oan de Skepper, bin we blyd at it no sa goed giet, no mar lekker genietsje. 

 

 

Mailbericht: Fam. Groothof die in Warten hebben gewoond, en nu naar uit Akkrum verhuisd.  

Gaven door dat ze onze betrokkenheid indertijd voor hen erg gewaardeerd hebben.                           

Ze zijn toen vrij stil vertrokken, onder overmacht, vanwege ziekenhuisopnames van Harm 

Jesse. "Dag zeggen" is er daardoor nogal bij gebleven. 

En maken het naar omstandigheden goed gelukkig en laten een ieder hartelijk groeten.  

Anne, Marianne, Harm Jesse en Hidde Groothof, hun nieuwe adres is: 

G. S. Ruiterstrjitte 54, 8491 Akkrum, tel. 06-25282429  

 

 

In de vorige Hoedershûn lazen we dat de dochter van Rense Westra, Jeannette Westra en 

Rudi Ensing, gingen trouwen op donderdag 6 mei a.s.                                                                                                                            

We willen hun langs deze weg van harte gelukwensen met hun huwelijk.                                                                    

En hun heel veel liefde, geluk en Gods onmisbare zegen over hun toekomst.                                                                     

Wilt u hun ook een kaartje sturen, hun adres: De Streek 62, 8407 EJ in Terwispel.  

                                                                                                

Nu er weer wat versoepelingen komen en de eerste/ tweede vaccinaties zijn gegeven.                                                                                                      

DV hopen we op zondag 16 mei de eerste samenkomsten te kunnen houden.                                             
Met mevr. Carlijn Niesink uit Wurdum.                                                                                              

Aanvang is dan om 9.30 uur, in de Geref. PKN kerk te Warten.                                                                          

Volgens de laatste berichten zal er helaas nog géén koffie-/ thee drinken zijn.                                                             

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud en volgens de regels van het RIVM.                                                     

We zijn dankbaar u/ jou weer te mogen ontvangen als Zijn gemeente, in onze kerk. 

 

 

Zondag 23 mei is het Pinksteren, DV hopen we dat met ds. J. Douma-v.d. Molen te vieren. Er 

is dan ook de Pinkstercollecte, van Kerk in Actie. (zie elders in deze HH) 
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Joël:3:1-5; ‘Ik zal mijn Geest uitgieten…..’ 

 

God giet Zijn Geest uit, zoals een mens zijn hart of zijn ziel kan uitstorten. Als God Zijn Geest 

uitstort, spreekt Hij zonder enige terughoudendheid en hartstochtelijk Zijn Woord van leven 

over je uit. Je bent bestemd om voluit te leven op deze adem van Gods stem.                                                                                        

Profeteer, kijk met Gods ogen naar je leven. Hemel en aarde zullen ervan spreken. Op de dag 

van God zal je leven in Zijn heerlijkheid aan het licht komen. Leef met God. Hij is een 

toevlucht, een veilige haven midden in een woelige wereld. God stort Zijn Geest uit.  

 

Barmhartige Vader, 

door uw zoon Jezus hebben wij U leren kennen 

als een trouwe, nabije God. 

Liefde is uw mooiste naam. 

Wijzelf en al wat mij meemaken gaan U ter harte 

want wij zijn kostbaar in uw ogen. 

U blijft niet onbewogen bij de wereldwijde coronacrisis 

die momenteel uw mensen treft. 

Daarom bidden wij U: 

blijf de zieken nabij, hier en elders. 

Laat hen uw warmte en liefde ervaren 

in de woorden, de ogen en de handen 

van de ontelbare zorgverleners. 

Waak over de vele mensen die 

het beste van zichzelf blijven geven 

in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. 

Bescherm ons, onze kinderen en kleinkinderen, 

en allen die hier -dag in, dag uit -zorg dragen voor ons, 

tegen besmetting en ziekte. 

Laat ons met velen verbonden blijven 

in het grote vertrouwen dat uw liefde ons draagt, 

nu en altijd. Amen. 

 

 

 

Bisdom Brugge                                                                                                    
https://www.pastoralezorg.be/page/elisabeth-zinvol-verbonden-in-tijden-van-corona-woorden-

die-spreken-gebeden/  

 

Warme groet namens: Taeke, Tjerk, Klaas, Tineke, Geke, Willy, ds. A. Bouman en Botina. 

Oant gau!! 

 

 

 

https://www.pastoralezorg.be/page/elisabeth-zinvol-verbonden-in-tijden-van-corona-woorden-die-spreken-gebeden/
https://www.pastoralezorg.be/page/elisabeth-zinvol-verbonden-in-tijden-van-corona-woorden-die-spreken-gebeden/
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Dinsdag 27 april vierde onze koning Willem Alexander zijn 54 verjaardag, dit keer met zijn 

gezin in het Tech Campus in Eindhoven.                                                                                                        

Helaas ook vanwege de coronaregels op een aangepaste manier, via livestreams en te volgen 

op tv.                                                                                                                                                   

Wij feliciteren hem van harte en wensen hem nog heel veel gezonde levensjaren toe samen 

met zijn vrouw Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane.  

 

Wilhelmus https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-nederland-en-oranje/  

 

De verbondenheid met het protestantisme blijkt uit een traditie die veel protestantse kerken tot 

op de dag van vandaag in ere houden: het zingen van couplet 1:                                           

‘Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed’ en vers 6:                                                             

‘Mijn schild en de betrouwen zijt Gij, o God en Heer!’  van het Wilhelmus.  

De oorsprong van het Wilhelmus is overigens niet helemaal zeker. Het is namelijk de vraag 

wie het lied heeft geschreven. Duidelijk is in elk geval dat het de tweestrijd weerspiegelt 

waarin stadhouder Willem van Oranje verkeerde: enerzijds trouw willen zijn aan de Spaanse 

koning, anderzijds zijn geweten volgen door God en het Nederlandse volk te dienen. In het 

lied klinken zijn beweegredenen door om toch in opstand te komen tegen het Spaanse Rijk.  

De overtuiging dat het koningshuis ons door God gegeven is, hebben veel koningsgezinde 

protestanten ook vandaag de dag nog. Ook beschouwen voorstanders het Wilhelmus als een 

eerbetoon: hierin wordt Gods hand in de geschiedenis van Nederland bezongen. 

  

4 en 5 mei: https://www.4en5mei.nl/voor-organisatoren/jaarthema  

 

Het jaarthema van de viering is dit jaar ‘Na 75 jaar vrijheid’. 4 en 5 mei verlopen in verband 

met de coronapandemie ook in 2021 anders dan normaal. 

Na de koning die in 2020 op de Dam sprak, zal dit jaar ‘de koning van de lach’ de 4 mei-

toespraak houden: André van Duin (1947), alom gerespecteerd presentator, zanger, komiek 

en acteur. Een verrassende keuze, dat vindt hij zelf ook. “Ik was zeer verbaasd, niet eerder 

heeft iemand uit mijn vakgebied op de Nationale Dodenherdenking gesproken. Tot nu toe 

waren het steeds politieke en bestuurlijke autoriteiten. Ik denk dat mensen verrast zijn om me 

te zien, maar het wordt natuurlijk wel een serieuze boodschap.” 

https://www.4en5mei.nl/archieven/inspiratie/andre-van-duin-houdt-toespraak-op-de-dam 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-nederland-en-oranje/
https://www.4en5mei.nl/voor-organisatoren/jaarthema
https://www.4en5mei.nl/archieven/inspiratie/andre-van-duin-houdt-toespraak-op-de-dam
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                                                                   HEMELVAART 

 
 
Het is op donderdag 13 mei alweer feest. De liturgische kleur is wit. 
Het is Hemelvaartdag. 
En ds.Arjan Plaisier schreef in een uitgave van onze Protestantse 
Kerk in Nederland deze bijdrage in verband met deze dag: 
 
“Hemels licht 
 
Hemelvaart is voor mij het feest van het hemels licht. 
Hemelvaart kan ik niet goed begrijpen zonder hellevaart. 
De hel is de bodemloze put onder het bestaan. Jezus is 
“nedergedaald naar de hel”. 
Hij is de Heer over de bodemloze put geworden. 
Hij is overwinnaar over angst en dood en hel. 
 
Diezelfde Jezus is opgevaren naar de hemel. 
De hemel is het rijk van het licht en de heerlijkheid. 
Jezus die de hel doorstond, draagt ons bestaan in dat rijk. 
Het gaat niet naar beneden. Het gaat naar boven. 
Ik ben niet bedoeld voor de afgrond maar voor licht en 
waarheid, voor God zelf. 
Hemelvaart buigt de hellevaart om. 
 
Nu al vier ik dit feest. 
Nu al mag ik weten van hemels licht. 
Nu al word ik opgeroepen het hoofd niet te laten hangen. 
Maar het op te heffen. Om naar het licht te kijken. 
 
Hemelvaart is licht. 

                              
 
Tien dagen later kan het feest om de uitstorting van de 
Heilige Geest gevierd worden:  dit jaar op 23 mei – PINKSTEREN, 
waar we ook zijn. En ik moet denken aan een gebed 
van ds.Jaap Zijlstra, dat ik eens deelde: 
 
“God onze Schepper, 
alleen in de klimaat van liefde 
kan een mens floreren, 
openbloeien en vruchtdragen. 
 
Daarom bidden wij U 
aan het begin van de dag 
om het grote en goddelijke geschenk 
van de liefde. 
Ja, wij vragen U om Uzelf, 
want U bent liefde. 
Wij vragen U op U te mogen gelijken, 
uw trekken te vertonen, 
we zijn immers geschapen naar uw beeld, 
U bent immers onze Vader! 
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Wij bidden U: help ons 
bij wat wij vandaag ondernemen, 
schenk ons uw Geest, 
een Geest van zachtmoedigheid en geduld, 
een Geest van blijdschap en vrede. 
Laat ook ons liefde mogen zijn, 
een zegen voor U en voor onze medemensen. 
Tot glorie van uw Naam, 
tot heil en geluk van ons allen!”                                                

 
Over “geloven” gesproken: 
 
in een groep kregen we het eens over “geloven”. 
Wat is dat voor ons, en wat kan het voor je betekenen? 
Bij “geloven” bleek dat er herkenning was bij 
“geloven is vallen en opstaan, is aan de hand van 
je Vader leren lopen”, en ook bij: “geloven is als een auto 
van paaltje tot paaltje verder gaan in de mist van het 
bestaan, kilometers lang. Er was ook herkenning bij 
“geloven is je laten drijven op de stroom van de liefde 
van God”, en bij “vertrouwen”, en ook bij: 
“geloven is een gave, is genade; en daardoor ook een 
werkzame kracht, antwoord dat een mens in zijn leven 
geeft in verantwoordelijjkheid tegenover deze uitnodigende 
en liefhebbende God.” 
 
We stelden vast in die groep: geloven veronderstelt 
kennelijk een (beginnende) relatie met God. 
En pas vanuit de (beginnende) omgang met Hem kun je 
verder vragen: wat is de betekenis van ons geloven? 
Wat kunnen we delen met elkaar over de betekenis van 
ons geloven? 
We deelden tenslotte in het volgende: geloven is van 
betekenis voor je kijk op jezelf, op je medemens en voor je 
kijk op de wereld; 
– dat een mens beseft in geloof: juist vanuit mijn geloof in God, 
die Zich in Jezus te kennen geeft, weet ik dat ik er mag zijn, 
dat ik van belang ben, wie ik ook ben. En zo kan ik mezelf en 
mijn leven ook serieus nemen, als verantwoordelijk. 
– mijn geloven zet me op het spoor van het dienen van God, en 
van dienst aan de naaste in zijn Naam. Thuis, op opleiding en 
werk, in relaties, in de woonomgeving, waar en wanneer ook. 
– vanuit mijn geloven heb ik tóch toekomstverwachting. Is Gods 
Koninkrijk soms niet al in Christus begonnen? Zijn opstanding en 
de verwachting van de voltooiing van Gods Rijk houdt mij ten 
overstaan van onrecht, van onvrede, van vervuiling, van zonde, 
lijden en dood, tóch in beweging, in geloof-hoop-liefde. 
 
Wat kan dat een zegen zijn, die (beginnende) omgang met Hem, 
de God van de omgang. Alles uit Gods kracht! 
 
                                                                       ds.Arend Bouman                                    
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Vanuit PINKSTEREN – een geloofsbelijdenis 
 
“De Geest van God waait als een wind 
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 
een koele bries die zuivert. 
 
De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 
 
In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel.” 
 
– Marijke de Bruijne (ook in 't Liedboek) – 

                                     
 
Raad van Kerken in onze dorpen en verder. 
 
U hoort en merkt sinds vorig jaar minder van de 
Raad van Kerken in onze dorpen. De Raad zelf komt 
momenteel door corona ook niet bijeen. Maar via het blad 
Woord & Weg geef ik het volgende door. 
 
-“Onderling vertrouwen is een mooiere stip op de 
horizon dan bestuurlijke eenheid”: Christien Crouwel 
is aan het woord. Zij is sinds begin 2019 secretaris 
van de landelijke Raad van Kerken, waarin 18 
christelijke kerken en organisaties samenwerken. 
 
Twee vragen nu: 
 
waarom zouden kerken zich inzetten voor oecumene? 
 
-“Het is enorm verrijkend om met andere christenen in 
gesprek te komen en buiten je eigen kerkmuren te 
kijken. Je leert je eigen geloofstraditie relativeren. Samen 
sta je sterker, zeker bij maatschappelijke onderwerpen. 
De landelijke Raad kan aanschuiven bij de minister van 
Sociale Zaken om armoede op de agenda van de overheid 
te houden. Voor de kleinere kerken is de Raad een groter 
bondgenootschap waarvan zij deel uitmaken.” 
 
 



15 

 

 

 

Niet omdat het een evangelische opdracht is om één te zijn? 
 
– “Johannes 17? Dat was dit jaar het thema van de Week van 
Gebed, aangereikt door de zusters van het klooster Grandchamp, 
Zwitserland. Mijn wedervraag is: om welke eenheid gaat het? 
Voor mij is oecumene groeien in geestelijke eenheid. Ik zie liever 
een uitbundig veldboeket dan twintig rozen in een vaas. 
 
Allerlei tradities, vrolijk naast elkaar, die elkaar aanvullen. 
Oecumene is eenzelfde gerichtheid van het hart, spirituele eenheid. 
Daar hoeft niet perse een kerkelijke of bestuurlijke eenheid uit te 
volgen. Niemand streeft naar een superkerk. Laat dat idee los, 
de kramp verdwijnt en er komt ruimte voor vertrouwen. Onderling 
vertrouwen is een mooiere stip op de horizon dan bestuurlijke eenheid. 
Het helpt je de angst los te laten dat jou iets afgenomen wordt, dat jij 
je eigen identiteit verliest omdat iemand anders er ook is.” 
 
                                              
 
 

“95 Speldeprikken” 
(een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld) 
 
“Onze cultuur heeft zich in zoveel bochten gewrongen 
dat zelfs het kiezen tussen twee kwaden een moreel dilemma 
genoemd wordt”. 
 
“Van veel mensen mag God wel bestaan, zolang Hij zich 
niet met ethische kwesties bemoeit.” 
 
“Christenen die verwachten te zullen opstaan uit de doden, 
maar nu niet durven opstaan tegen onrecht, 
hoe moet dat straks?” 
 
“Het fundamentele verschil tussen licht en duisternis is 
dat het licht wel de duisternis kan verdrijven, 
maar de duisternis het licht niet.” 

 
                                                              
 
 

Je bent niet alleen! 
 
“Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, 
in je vreugde kan een ander niet delen.” (Spreuken 14:10) – ds.P.L.de Jong. 
 
– Ook al beschikken we over de gave ons heel makkelijk te uiten 
en anderen te doen delen in onze vreugde of verdriet, 
er is toch iemand die werkelijk voelt hoe het trilt of huilt in de diepere 
schachten van je ziel. 
Daar kan een ander, zelfs iemand die je heel goed kent, niet bij. 
En zo kan een mensenhart een zeldzame, eenzame plek zijn. Een plek die lokt, 
vooral in tijden van verdriet, omdat je je vaak alleen daar echt veilig voelt..... 
   “Alleen ben ik en zóek alleen te wezen. 
    Alleen ben ik meer dan een ander wezen.”  (Leopold) 
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– Maar op deze plek houden we het niet uit met onszelf. 
Daar moet je niet te lang blijven zitten. 
En dank God: er is door Jezus Christus een weg. “Als een hert dat verlangt naar 
water, zo verlangt mijn ziel naar U!” 
Wij zijn niet alleen, zegt Paulus later. Niets kan ons scheiden van God. 
Hiij is dichter bij dan we denken. 
Meer dan een moeder troost, troost Hij het eenzame hart.” 

                                          
 
KERK IN ACTIE 
 
 
Kerk in Actie heeft verscheidene afdelingen, zoals bijv. Werelddiaconaat. 
De vraag kan zijn: 
wat doet Kerk in Actie (ook wel KIA), afd. Werelddiaconaat bijv. in Zuid-Afrika 
met uw/jouw geld? 
 
 
 
En het antwoord mag zijn, in 2020: 
 
– training voor 3622 jongeren om hun kans op een baan te vergroten; 
– ondersteuning in de opvoeding voor 558 gezinnen; 
– 380 energiebesparende kookovens voor gezinnen; 
– landbouwtraining voor 2283 families; 
– 22 (online) trainingen voor kerkelijk leiderschap; 
– Coronahulp: november 2020 waren er 730.000 besmettingen bekend; 
                        20.000 doden; en verlies van meer dan 2,2 miljoen banen. 
Voor mensen zonder sociaal vangnet heeft het verlies van hun baan 
desastreuze gevolgen. De sluiting van scholen veroorzaakt leerachterstanden 
bij kinderen die niet on-line kunnen aanhaken. Voorgangers van kerken 
missen inkomsten door minder fysieke bezoekers. 
Daarom heeft Kerk in Actie: 
– 9613 voedselpakketten uitgedeeld; 
– 1000 kinderen gesteund met voeding en opvang.  (Uit: “Petrus”). 
 
 
 
 
En nu, mei 2021, is er de PINKSTERCAMPAGNE van Kerk in Actie, afd. Kinderen in de knel. 
Motto: Pinksteren, feest van hoop. (Uit: “Diakonia”:) 
 
 
 
“Hoop. Het is een woord van maar vier letters. Maar wat het zegt is meer welkom 
dan ooit. Zelden beleefden we wereldwijd zulke ingrijpende tijden. 
En zelden verlangden we zo naar uitzicht. 
Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is. 
Kinderen leven die hoop voor. 
Zij laten zien dat het leven doorgaat. 
Ook op het Pinksterfeest haken wij daarop in. 
We komen in actie met- en voor kinderen ver weg en dichtbij. 
We ontvangen hoop, we delen hoop. Doe mee!” 
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Doorgeefluik 
 
 
 
a. Speelfilm over Anne Frank. Dit jaar wordt de première verwacht van de 
speelfilm “Mijn beste vriendin Anne Frank”. Deze Nederlandse productie 
vertelt het aangrijpende verhaal van Hannah Goslar over haar bijzondere 
vriendschap met Anne Frank. 
 
 
b. ds.L.J.Lingen, Middelharnis, start een serie online-filmpjes over Hebreeuwse 
woorden in het Nederlands. De serie “Geinig en Goochem” is te zien via zijn 
persoonlijke website ljlingen.nl/actueel. 
 
 
c. “Woord & Weg”, is een inspirerend magazine voor de Prot.Kerk in Ned. 
Het verschijnt 9 keer per jaar. Een (gratis) abonnement nemen? 
Mail dan: abonnementen@protestantsekerk.nl, of bel: 030-8801880 
 
 
d. “God lééft” – over moeilijke teksten uit de Bijbel. 
Bijv.: wat moeten we met het verhaal van Ananias en Saffira? Is Gods relatie 
met Israël een slecht huwelijk? Waarom wordt de onrechtvaardige 
rentmeester geprezen? 
Dr. Bram van de Beek belicht in dit boek deze en andere teksten uit de Bijbel. 
ISBN 9789 0435 35366 – het kost 16,99 euro. 
 
 
e. Speel mee met “Rondje Bijbel”: 
“Rondje Bijbel” is een leuk en leerrijk gezelschapsspel voor 
bijbelontdekkers vanaf 7 jaar. 
Kijk voor meer informatie op: debijbel.nl/rondjebijbel 
 
                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abonnementen@protestantsekerk.nl
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Onderwerp: Fryske Fakânsjewike.  
 
 
 
Elk jaar werd door de werkgroep Fryske Fakânsjewike een vakantieweek in Doorn in het 
Roosevelthuisgeorganiseerd voor mensen met een beperking uit Friesland. Afgelopen jaar 
2020 is dit door Covid-19 niet doorgegaan. 
 
  
 
De werkgroep Fryske Fakânsjewike heeft besloten om te stoppen met het organiseren van dit 
evenement. Er zijn een aantal oorzaken hiervoor: 
 

• Mede door het niet doorgaan van de vakantieweek in 2020, maar wel moeten betalen 
voor de reservering van het Roosevelthuis, is de financiële situatie van de stichting erg 
slecht. 

• Het is steeds moeilijker om (nieuwe) vrijwilligers te vinden, die meehelpen tijdens deze 
week. Hierdoor worden de kosten van het organiseren van een vakantieweek per 
deelnemer te hoog.  

•  
 

 
Met grote spijt heeft de werkgroep dan ook het besluit genomen om te stoppen met de Fryske 
Fakânsjewike, maar zijn van mening dat er geen andere keus is. 
 
 
 
Taeke de Jong, vrijwilliger Fryske Fakânsjewike 
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De omwisseling aan het kruis:  

Proclameer:  

1) Jezus ontving de straf, opdat ons vergeving geschonken zou worden.                                           

2) Jezus werd gewond, opdat wij genezing zouden ontvangen                                                                          

3) Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt,opdat wij met zijn gerechtigheid 

rechtvaardig gemaakt zouden worden.                                                                                                        

4) Jezus stierf onze dood, opdat wij zijn leven zouden ontvangen.                                                      

5) Jezus werd tot een vloek gemaakt, opdat wij de zegen zouden ontvangen.                                                        

6) Jezus onderging onze armoede opdat wij zouden delen in zijn overvloed.                                           

7) Jezus droeg onze schaamte, opdat wij zouden delen in zijn heerlijkheid.                                                                                

8) Jezus onderging onze afwijzing, opdat wij de acceptatie door de Vader zouden ontvangen. 

9) Jezus werd door de dood afgesneden van God, opdat wij voor eeuwig met God verenigd          

zouden worden.                                                                                                                                                                                                            

10)Onze oude mens werd in Hem ter dood gebracht, opdat de nieuwe mens in ons tot leven 

zou komen.                                                                                                                                                                            

1) Jesaja 53:4               6) 2 Korinthe 8:9 en 2 Kor. 9:8                                                                                                                              

2) Jesaja 53:5               7) Matth. 27:35-36 – Hebr. 12:2 en Hebr. 2:9                                                                                                                                          

3) Jesaja 53:10 en 2 Kor. 5:2           8) Matth. 27:46-51                                                                                                                   

4) Hebreeën 2:9               9) Jesaja 53:8 en 1 Kor. 6:17                                                                                                                                      

5) Galaten 3:13-14      10) Rom. 6:6 en Kol. 3:9-10 

 

Het is belangrijk ons steeds opnieuw te realiseren dat Jezus’ offer aan het kruis een volmaakt 

offer was.                                                                                                                                                                   

Een geweldige rijkdom aan zegeningen kwam daar voor ons beschikbaar: vergeving, 

genezing, leven, acceptatie, overvloed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

Collecte Pinksterzending 
 

 

Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen  

 

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch 

Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse 

bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, 

beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende 

plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis 

hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel.  

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd.                    

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie  o.v.v. collecte Pinksterzending. 

 

  

U/ jij mag evt. ook een bijdrage in de bijgevoegde envelop doen die tussen deze HH zit. 

En bij uw/ jou wijkouderling in de bus gooien, of bij: 

 

Willy Bouma,   Leeuwarderweg 62   Wergea  tel: 2551536                                                                   

Tineke Bruinsma,  De Mieden 8   Warten  tel: 2552591   

          

 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie   

 

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  

 

Hartelijk dank! 

 

 

 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie
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                                                                                                 NL03RABO0149923589                                                                                                                                      
                                                                                                      Postbus 7653; 8903JR Leeuwarden 
                              Jaarverslag 2020 ( samenvatting)  

 

Het is ook voor de stichting Present Leeuwarden (SPL) door corona een vreemd jaar 

geweest.  Onze doelstelling om vrijwilligers te koppelen aan hulpvragers kon vanwege 

corona maar beperkt worden uitgevoerd, inclusief de uitvoering van de in 2019 opgestelde 

speerpunten. Wel zijn er ruim 70 hulpaanvragen door onze vaste groep vrijwilligers 

uitgevoerd en daarnaast ongeveer 40 één – op – één – hulpaanvragen. Voorwaarden voor 

het verkrijgen van hulp door SPL is dat de hulpvrager geen geld heeft om deze klussen te 

betalen en ook geen netwerk heeft dat het werk ook kan doen. 

De Sinterklaasactie was een succes. Ongeveer 125 gezinnen hebben cadeaus gekocht voor 

evenveel gezinnen die geen geld hadden om Sinterklaas te vieren. Toch feest in deze 

gezinnen. 

De samenstelling van het bestuur is niet veranderd en het financieel resultaat was positief. 

Wij zijn nu financieel een stabiele organisatie en dat is wel eens anders geweest. Dank aan 

de kerken, fondsen, bedrijven, gemeente Leeuwarden en particulieren. 

 

Er is veel gedaan om de bekendheid van SPL te vergroten bij de kerken en andere 

organisaties. Het project “Maatschappelijke Dienst Tijd” is afgerond. Zeven trainees 

hebben bij ons stage gelopen en zijn in aanraking gekomen met de manier waarop SPL 

hulp verleent. Aan een tweede trainee ronde hebben wij niet meegedaan omdat dit 

financieel niet haalbaar was. 

 

Vooruitblik/ aandachtspunten voor 2021 zijn: 

Meer vrijwilligers (groepen) werven voor de uitvoering van de hulpaanvragen en om 

het vrijwilligersbestand voor diverse functies op kantoor te versterken. 

Het sociaal tuinieren promoten. Dit houdt in dat mensen in de omgeving van de 

hulpvrager bijvoorbeeld de door SPL opgeknapte tuin gaan onderhouden, als de 

hulpvrager dit zelf niet kan doen. Ook andere vormen van structurele hulp kunnen 

aan bod komen. In Grou en Stiens komt dit op initiatief van SPL al van de grond. 

Als SPL meedraaien in de ontwikkeling van het Sociale Domein in de gemeente 

Leeuwarden via de Vrijwilligers Organisatie Leeuwarden. 

      

Al met al was 2020 een jaar waarin ondanks corona toch hard gewerkt is aan het 

verbinden van mensen: mensen die hulp bieden én mensen die hulp nodig hebben. 

Daardoor werken we aan een samenleving, waarin men het vanzelfsprekend vindt om naar 

elkaar om te zien. Het is mooi als de vaak zeer verschillende leefwerelden van helpers en 

hulpvragers elkaar raken – en dan zijn de laatsten vaak verbaasd dat er mensen zijn die 

hen belangeloos willen helpen.                            

In het Jaarverslag staat ook een verhaal van een vrijwilliger. Zijn motivatie is dat hij graag 

buiten zijn eigen “bubbel” werkt. Het spreekt hem aan om mensen te helpen die in de 

problemen zitten en (nog) geen helper hebben. 

Op onze website is het Jaarverslag te lezen met meer informatie over SPL.  
 

                                      Help Present Helpen door: 
− u aan te melden als vrijwilliger (groep) voor bijvoorbeeld een halve dag of langer; 

− financiële steun te geven door bijvoorbeeld donateur te worden; 

− aanmelden kan via de website, mail of telefonisch 058 2893059. 

− www.presentleeuwarden.nl         info@presentleeuwarden.nl  of 
pieterkooistra31@upcmail = voorzitter bestuur tel 0582880038 

http://www.presentleeuwarden.n/
mailto:l
mailto:info@presentleeuwarden.nl
mailto:pieterkooistra31@upcmail
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Kerkenraad: 

  
         preses:    Wisselend Klaas Finnema / Taeke de Jong tel. 2551247 / 2551086 
         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 : Willy Bouma     tel. 2551536 
 Penningmeester : Tineke Bruinsma-Tolsma    tel. 2552591  :  
         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 2021  inleveren:   voor  25 juni 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 : Christina Stienstra   tel..058-2672287 
 penningmeester : Hendrika Kloosterman   
   
   
 

  
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: 

   
 
   
 
                     25 juni 
 
  27 augustus 

 

  15 oktober 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pknwarten.nl/
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 Bijbel: Handelingen van de Apostelen 2:1-11 https://www.kinderwoorddienst.nl/  
  Youtube filmpje over het Pinksterfeest:  https://youtu.be/ClNWYE1UzXA  
   Lied: ‘Vuur uit de hemel’ van Elly en Rikkert:  https://youtu.be/3WNNHMOX3NQ 

https://www.kinderwoorddienst.nl/
https://youtu.be/ClNWYE1UzXA
https://youtu.be/3WNNHMOX3NQ

