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Hoedershûn 
 mededelingenblad van de Gereformeerde kerk van Warten-Wergea-Warstiens. 
 
 
 

 
 
 
 
                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je blijft verwachten 
hopen dat het anders wordt 

krijg je nieuwe krachten 
lijkt het donker in gekort 

 
Als je blijft verwachten 

wat de toekomst brengen zal 
krijg je nieuwe krachten 
kijk je verder dan de stal 

 
Als je blijft verwachten 

vol verlangen naar die dag 
krijg je nieuwe krachten 
voel je dat je leven mag 

 
Als je bl;ijft verwachten 

ook al lijkt de strijd verloren 
krijg je nieuwe krachten 

want HIJ is in jou geboren. 
 

     
 
 
        
 
 
        
          
 
                48e jaargang nr 7 - 2015 



2 

 

Kerkdiensten  
 
 
Zondag  29 november 9.30 uur Ds.  A. van Vliet (Voorbereiding H.A.) 
    1

e
 collecte Kerk  

    2
e
 collecte Miss.werk en kerkgroei 

   3
e
 collecte Kindernevendienst 

   Kindernevendienst groep 1 t/m 8 Sytske 
 
Zondag 6 december 9.30 uur Ds. J. Huitema (Heilig Avondmaal) 
   1

e
 collecte H.A. 

   2
e
 collecte Pastoraat 

    Kindernevendienst groep 1 t/m 8 Hendrika 
    
Zondag 13 december 9.30 uur Robert Colijn 
    1

e
 collecte Kerk 

   2
e
 collecte Alg.Christ.Doeleinden   

 Kindernevendienst groep 1 t/m 8 Willy 
 
Zondag 13 december  19.00 uur  Oecumenische adventsviering in de  
      Sint Martinus kerk  
       
Zondag 20 december 11.00 uur Ds. P. Rozeboom  
   1

e
 collecte Kerk     

   2
e
 collecte Evangelisatie 

   Kindernevendienst groep 1 t/m 8 Eke 
  
Donderdag 24 december 20.30 uur Kerstnachtdienst gezamenlijk met Herv  
             In de Geref kerk m.m.v. koor: Ynspiraasje  
    
Vrijdag 25 december 9.30 uur Ds. L. Oost, Wergea (Kerstfeest) 
   1

e
 collecte Kerk  

   2
e
 collecte Zending 

   Kindernevendienst groep 1 t/m 8 Eke 
 
Zondag 27 december 11.00 uur Ds J. Kroon, Garyp 
   1

e
 collecte Kerk 

   2
e
 collecte  KIA/Kinderen in de knel 

   3
e
 collecte Tekort kerk 

   Kindernevendienst groep 1 t/m 8 Diana 
 
Zondag 31 december 19.30 uur Ds. A. Bouman, Leeuwarden 
   1

e
 collecte Kerk 

 
Nieuwjaarsdag 2016 om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar en om 10.30 uur de dienst verzorgd 
door de kerkenraad. 
 
 
 
Zondag 3 januari 9.30 uur Dhr. Robert Colijn, Leeuwarden 
   1

e
 collecte Kerk 

 
Zondag 10 januari   9.30 uur      Ds.  A. Bouman     
   1

e
 collecte Kerk 

 
Zondag 17 januari 9.30 uur Ds. Elverdink, Eastermar 
   1

e
 collecte Kerk 
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Agenda  

 
 
25 november   Groot huisbezoek aanvang  19.45 uur in de Geref. kerk te Warten 
 
30 november Kerkenraadsvergadering 19.45 uur  
  
13 december  Ouderen/ alleenstaanden middag vanaf 60 jaar op vanaf 15.30 tot ± 17.00 uur. 
 
13 dec. Adventsdienst in de St. Martinus kerk te Wergea, starten om 18.45 uur bij de Bidler. 
        Lopend en zingend gaan we samen naar de kerk, waarna de dienst start om 19.00 uur 
 
20 december Broodmaaltijd voor alleenstaanden vanaf 16.30 uur in de Geref Kerk Warten 
 
23 december Kerstviering voor alle vrouwen uit Warten om 17.00 uur in de Geref Kerk  
 

 

 
Berichten    
   
Nieuws van de kerkrentmeesters 
 
Op de gemeenteavond van 24 maart 2015 is aan het eind van de vergadering de eventuele 
verkoop van 't Anker in Wergea ter sprake gekomen. Sinds de vrouwenvereniging is 
opgeheven, wordt 't Anker nauwelijks meer gebruikt voor kerkelijke activiteiten. De betaalde 
activiteiten die er wel zijn, leveren niet genoeg op om de kosten van 't Anker te dekken. Ook 
wordt het moeilijker om vrijwilligers te vinden voor klusjes in het Anker en in de kerk doordat 
onze gemeente kleiner en ouder wordt. 
De kerkrentmeesters hebben daarom in overleg met de kerkenraad besloten  
't Anker te verkopen.  Voor kerkelijke activiteiten in Wergea is er een goed alternatief 
voorhanden in de vorm van de Frissel in Wergea. 
Onlangs is er een officiële taxatie gedaan om de marktwaarde van 't Anker te bepalen Er is 
al een potentiële koper voor het pand. Mogelijk kan ik u in de volgende Hoedershûn hier over 
meer vertellen. 
 
Namens de kerkrentmeesters en de kerkenraad, Taeke de Jong. 
 

    __________________ 
 
 
Ondanks de heftige operatie verblijft Annemari nu op de medium care. Ze hebben een stuk 
darm verwijderd en maag en darmen van Annemari doen helaas niks waardoor ze gevoed 
word door het bloed. Ze verblijdt inmiddels als zo'n 3 weken in het UMCG. Het is een lange 
zware weg, en hopelijk gaat het iedere dag een stukje beter 
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Kinderoppas   

 
Contactpersoon: Christina Stienstra- Kroes    tel: 2672287 
 

November 
22    9:30 uur   Anneke  
29    9:30 uur   Annie en Mirjam 
 
December 
  6    9:30 uur   Sytske en Andries 
13    9:30 uur   Hendrika 
20  11:00 uur   Denise en Eelkje 
25    9:30 uur   Simone en Mirjam 
27    9:30 uur   Annie en Inge 
 

    __________________ 

 
Verjaardagskalender  
 
 
30 november         Froukje Postma-Faber      72 jaar 
1   december         Tiny Otten-Kampen                    71 jaar 
15 december         Tjerk en Magda  zijn samen       50 jaar getrouwd! 
21 december         Symen Postma                           78 jaar 
30 december         Folkje Tjeerdsma-van Dellen     75 jaar 
21 januari 2016     Nanne de Jong                           80 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. 
 
 
 

                    __________________ 
 

 
Dankstond 4 November jl.  
 
Wat was het fijn om te zien dat vele gemeenteleden, ieder op zijn eigen manier  
mee hebben gedaan aan de Euro-actie!! 
De euro die uitgedeeld was tijdens de bidstond en als opdracht had om zich te vermeerderen 
of te veranderen. 
Nu, dat is gebeurd onze dankstond kruiwagen ( eigenlijk hadden wij er twee nodig) was 
gevuld met verschillende producten en véle  enveloppen met inhoud. 
Dat de euro zich heeft vermeerderd  was duidelijk het totale bedrag was € 313,40 !!!!  
Hééél erg bedankt voor uw/jullie inzet! 
Wij zorgen dat al deze gaven bij de voedselbank terecht komen. 
 
    Namens  Efeze 
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Aan alle alleenstaanden in Warten. 
 
Evenals voorgaande jaren organiseren wij weer een bijeenkomst voor alleenstaanden uit 
Warten om een middag gezellig samen te zijn en een broodmaaltijd te houden, dit alles in 
het teken van het Kerstfeest. 
Hierbij nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn op zondag 20 december a.s. ’s middags in 
het lokaal bij de gereformeerde kerk. U bent vanaf 16.30 uur van harte welkom. 
Voor meer inlichtingen of wilt u zich opgeven, dan kunt u contact opnemen met een van 
onderstaande vrijwilligers.  
Hebt u vervoer nodig dan kunt u dit ook doorgeven. 
 
Geartsje de Jong  tel. 2552240 
Geke van Werkhoven  tel. 2552638 
Haye Otten   tel. 2553186 
Johannes van Dellen  tel. 2552303 
Harm Otten   tel. 2552110 

 
    

     __________________ 
 
    

Kerstfeest voor alle vrouwen uit Warten. 
 
Net zoals andere jaren wordt er weer een Kerstviering met aansluitend een broodmaaltijd 
georganiseerd voor alle vrouwen uit Warten. 
U bent van harte welkom op woensdag 23 december a.s. in het lokaal van de Geref. kerk, ’s 
middags om 17.00 uur. 
U kunt zich vóór 16 december opgeven bij één van onderstaande dames. Mocht u vervoer 
nodig hebben, vermeld u dit dan 
even. 
Graag een soepkop en een lepel 
meenemen.  
De kosten bedragen € 5,00. 
 
U bent van harte welkom. 
 
Fokje Hoekstra tel. 2552271 
Zus Vaartjes  tel. 2551260 
Tiny Otten  tel. 2552110 
 
      __________________ 

 

Nieuws van de kindernevendienst. 

Ook dit jaar hebben we voor de kinderen van de kindernevendienst een adventsproject. Met 

als titel: “Liefdevol aangeraakt”. Centraal staan de verhalen uit Lucas 1 en 2, waarin we 

mogen lezen over de aankondiging en de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem. 

De boodschap is dat God mensen aanraakt: Hij raakt Maria en Jozef en Zacharias en 

Elisabeth aan in hun hart en zegent hen met kinderen. 

     Namens de kindernevendienst, Henrika Kloosterman 
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Bericht vanuit de kerkenraad:                                                                                                 

Uit de opbrengsten van de Dvd’s die Harm Otten heeft gemaakt naar aanleiding van het 125-
jarig bestaan van onze gemeente, is er 100 euro naar World Servants als gift overgemaakt. 

    __________________ 
 
Nieuws van uw kerkenraad: 
 
“Buiten huilt de wind om ’t huis, de kachel staat te snorren op vier….!”  Lekker herfst weer 
buiten, maar binnen is het lekker warm. Ik blik weer even met u terug in het samen 
gemeente zijn.                                                                                                                              
Israël zondag op 4 okt, met Dhr. E. de Jongh uit Rhoon. Die in de verkondiging noemde dat 
we samen onderweg zijn, naar een beter vaderland het hemelse. (Hebr. 11:16)                                                                         
Een bijzondere Zending dienst in handen van Ds. Bouman samen met EFEZE . Met als 
thema: "Goede zorg - Goede vrucht, bijv. Zending" - onder meer via Trans World Radio 
(=TWR) -Wat doet Trans World Radio? Dit werd aan de hand van foto’s en filmpjes, verteld 
door dhr. Bouma een afgevaardigde van TWR. En gij zult Mijn getuigen zijn, tot aan het 
uiterste der aarde." Handelingen 1 : 8b  Missie TWR: De wereld bereiken met het Evangelie 
van Jezus Christus door middel van radio en andere media zoals Internet, zodat levens 
blijvend veranderd worden. Radio bereikt mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen, 
hiervoor maakt TWR gebruik van meer dan 2.000 zend locaties. Trans World Radio zendt uit 
in meer dan 230 talen. En ondersteunt hierbij de kerken bij het volvoeren van de 
zendingsopdracht zoals de Heere Jezus die gaf in Mattheus 28: 19. “Ga dus op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest.”                                                                                                                                                                                
 
Nabij of ver, wij zijn verbonden:                                                                                                                                                
één Heer en één geloof, één doop,                                                                                                                                    
één Geest is tot ons neer gezonden,                                                                                                                                 
en één is aller liefd’ en hoop                                                                                                                                                          
Wij bidden en wij danken saâm,                                                                                                                                                          
wij roemen in één Vadernaam. Gez. 314 vers 3                                                                                                         
 
Op 20 okt waren Boele en Sjoukje v.d. Werff 50 jaar getrouwd en mochten deze mijlpaal 
vieren op vrijdag 23 okt. Samen met hun kinderen, kleinkinderen, familie, buren en vrienden 
in de Pleats te Burgum. Dank aan de Heere en blij zo zeggen zij zelf, voor dit prachtige feest 
wat ze zo samen mochten beleven.                                                                                                                                                                                 
Het koor “Laus Deo” uit Suameer trad voor ons op met een verscheidenheid aan prachtige 
liederen, op zondag 25 okt. met Ds. Klein-Ikkink uit Drachten. Maar ook een wisselende 
samen zang met de gemeente, Ps. 146: “Zing mijn ziel, voor God uw Here,” Konden 
meerderen waaronder ik zelf zeer waarderen. In de maand november zagen we weer het 
vertrouwde gezicht van Ds. Boomsma op/naast de kansel. Daar zijn we hem weer zeer 
dankbaar voor, dat hij samen met zijn vrouw en familie graag in Warten komt. Op 1 nov. 
namen Halbe en Trienke Elzinga “afscheid” uit het midden van onze gemeente. Liesbeth 
Pander sprak hun toe tijdens de dienst. Ze zijn verhuisd naar: Harmen Sytrastrjitte 3,  9285 
PV in Bûtenpost. We hopen dat ze hun snel thuis mogen gaan voelen. En wensen hun  en 
hun familie Zijn liefde en zegen toe. Dit zal vast niet gebeuren: “Uit het oog uit het hart” oant 
sjén!                                                                                                                  
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Dankstond was deze keer weer helemaal in het teken van de 
voedselbank.                                                                                                 
Ook was er voor iedereen de Euro actie, waarbij we één Euro                                                                                            
konden laten “groeien” namens Efeze. Er werden veel handige                                                                                         
ideeën verzonnen om toch maar te proberen om dit waar te maken.                                                                                     
Zaadjes gekocht voor Andijvie en dan enkele kroppen verkopen,                                                                                     
schilderijtjes maken en verkopen, cakes bakken en verkopen.                                                                                 
Taartpunten bij de koffie aanbieden voor een bedrag em. Ook kwam er een kruiwagen vol de 
kerk binnen, verzameld door gemeenteleden voor de voedselbank. Het prachtige fruit en 
groentestuk op de tafel was verzorgd door Jannie Postma en Anneke Haanstra, wat er 
rijkelijk uitzag. Hartelijk dank dames hiervoor. Dankbaar mogen we zijn dat we het zo goed 
hebben en kunnen en mogen delen met anderen die het minder hebben. Het thema van Ds. 
Boomsma ging hier ook over. Matth. 13 vers 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en 
dat bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat 
wie oren heeft goed luisteren!                                                                                                          
Ook de stembriefjes, voor nieuwe ambtsdragers, konden weer worden ingeleverd in het 
offerblok in de hal van de kerk. In vertrouwen op Hem, wachten we af welk nieuw gezicht we 
mogen verwelkomen in onze kerkenraad. De zondag erna, 8 nov. onze traditionele  
boekentafel. Ook verzorgd door Efeze, waar een ieder weer en keuze konden maken uit 
verschillende christelijke dagboekjes, boeken, kalenders em.                                                                                                                                                                        
 
King of kings and Lord of lords                                                                                                                  
glory, halleluja.                                                                                                                                                                                                                                  
Jesus, Prince of Peace                                                                                                                                                                        
glory, halleluja. EL 495 
 
Inmiddels zijn we ook gestart met het groothuisbezoek. Het algemene thema voor het 
groothuisbezoek is dit keer "Goede Buren". Dit thema kan juist ook vanuit de Bijbel worden 
belicht. De term "buren" laat zich in het licht van de Bijbel waarschijnlijk het beste vertalen 
met het klassieke woord "naaste". Dat woord staat ook centraal in de bekende gelijkenis van 
de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). Het opvallende in dat bijbel gedeelte is dat 
Jezus vraagt naar wie de naaste is geworden. "Geworden" geeft een ontwikkeling aan: 
iemand was geen naaste, maar werd het omdat hij/zij zelf in beeld kwam. Daarmee komen 
om te beginnen een paar belangrijke vragen op tafel: van wie ben ik de naaste? Wie 
mag/kan van mij hulp verwachten? Voor wie mag/kan ik een goede buur zijn? En wie is een 
goede buur voor u? We zullen merken dat er langs verschillende invalshoeken heel wat te 
bepraten valt. U kunt op 25 nov. nog een avond bijwonen, aanvang 19.45 uur in onze kerk. 
Straks in deze koude en donkere dagen voor kerst, mogen wij onze naaste ook niet 
vergeten. Het zij met een bezoek, een luisterend oor, een kaartje maar ook in onze gebeden 
gedenken. Voor Annemari Talsma, die een spannende operatie moest ondergaan in het 
UMCG. We zijn dankbaar met haar, dat ze het goed heeft doorstaan. Maar nog wel een 
lange weg heeft te gaan, met herstellen en aansterken. Ook voor haar ouders, zus en 
familie, willen we God bidden om liefde en ontferming. Zo mogen we een ieder voor Zijn 
troon brengen, in vreugde, pijn en verdriet.                                                                                                                                                                                         
Graag willen we bij u onder de aandacht brengen, dat op15 dec a.s. DV broeder Tjerk en 
zuster Magda Adema 50 jaar getrouwd, dit gaan zij vieren  in familiekring. Wij wensen hun 
alle goeds en Gods liefde en kracht op hun verdere levenspad. 
 
Het is al nacht in Bethlehem,                                                                                                                                                 
wat wordt de wereld kil;                                                                                                                                                  
de mensen zijn naar bed gegaan,                                                                                                                                               
de schapen slapen stil.                                                                                                                                                                                                               
De herders waken in dit uur,                                                                                                                                                     
zij slaan hun mantels om.                                                                                                                                                    
Maar dan een hemels vreugdevuur,                                                                                                                                             
een zee van licht rondom. 
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Een engel, is het Gabriël?    Wie gaat er met de herders mee? 
verschijnt te middernacht,    De stal is groot genoeg! 
‘Wees niet bevreesd, o Israël,   Laat lief en leed, laat wel en wee 
God heeft aan u gedacht.    Wacht niet tot morgen vroeg. 
Er is vannacht een Koningskind   Geef Hem uw hart, hoe koud en kil, 
geboren in een stal.     hoe zwart dat moge zijn- 
Zie hoe men Hem in doeken windt,   want heden stroomt om jezus’ wil 
de Koning van ’t heelal.    uw hart vol zonneschijn. 
 
de schapen staan verbaasd,                                                                                                                                    
hun herders laten hen alleen,                                                                                                                                                                         
zij gaan, zij gaan met haast                                                                                                                                                 
en knielen bij de kribbe neer                                                                                                                                                                
in eerbied voor dit kind:                                                                                                                                                           
de Goede Herder, aller Heer                                                                                                                                                               
die schapen zoekt en vindt. 
 
Uit: Dromen in het donker van A.F. Troost   
 
Út namme fan de tsjerkeried:  
 
SEINE KRYSTDAGEN en in LOKKICH en SÛN 2016 tawinske! 
 
 
 

      __________________ 
   
 
 
 

Start breicafé Warten! 
 
Vanuit de gedachte aan “mienskip”, wordt er een breicafé opgestart. Door samen te breien, te 
haken, borduren of andere vormen van handwerken, ontmoeten we elkaar op een 
ongedwongen en laagdrempelige wijze. 
Deelname is gratis. Iedereen die gezellig samen wil handwerken is welkom! 
Wanneer: Elke eerste woensdagochtend van de maand, tussen 9.30 en 11.30 uur. Maar u 
kunt op uw eigen tijd binnenlopen en weggaan. En opgave vooraf is niet nodig.                                                                                                                          
Kinderen van deelnemers zijn ook welkom. Voor hen is er speelgoed in een speelhoek. 
Koffie, thee en ranja wordt u aangeboden.                                                                                                                              
 
Waar: in de zaal van de geref. Kerk, Meagere Weide 1 in Warten. 
Als u/jij niet in het bezit bent van eigen brei- en/of haaknaalden en garen, dan is er materiaal 
in het breicafé aanwezig. Voorbeelden van brei-en haakpatronen zijn ook aanwezig. 
 
We starten op: 6 januari 2016. Neem gerust een introducé mee! 
Maakt u mond-tot-mond reclame voor het breicafé? 
 
Contactpersoon: Liesbeth Pander, Stûkenwei 5-B, Warten.                                      
T: 058 2552760, E: lpanderstamhuis@uwnet.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:lpanderstamhuis@uwnet.nl
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OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 
 
Aan alle (oud-)liefhebbers van breien en/of haken, 
Voor de start van het breicafé zoeken wij materiaal wat u overheeft. 
Heeft u brei- en haaknaalden en garen over dat u toch niet meer gaat gebruiken? Zou u dit 
dan aan het breicafé willen schenken?  
Op deze manier is er geen financiële drempel voor deelnemers om gezellig met elkaar te 
kunnen handwerken en elkaar te ontmoeten. 
Ook brei- en haakpatronen zijn van harte welkom! 
U kunt uw spullen inleveren bij Ardien Finnema of Liesbeth Pander 
 
 
     __________________ 
 
 
 

NIEUWS VAN DE ADOPTIECOMMISSIE VAN WOORD EN DAAD. 
 
Adoptie Commissie Warten 
Bankrekeningnummer is   NL25 RABO 0127 5429 65 t.n.v. F.J. Schouwstra 
 
In de afgelopen maand hebben wij kerkleden benaderd die nog niet of niet meer bijdroegen 
aan de adoptie van kinderen via Woord en Daad. 
Wij zijn in 1978 begonnen en toen konden wij 21 kinderen adopteren. 
Door verloop van diegenen die bijdroegen kunnen wij nu nog net 10 kinderen adopteren en 
dit zouden we graag zo willen handhaven. Daarom zijn wij bij leden van de kerk langs 
geweest om te vragen of zij ook zouden willen bijdragen. 
Dit heeft succes gehad en wij willen u daarvoor hartelijk bedanken! 
 
In het afgelopen jaar hebben wij 10 kinderen à € 300,00 per kind kunnen adopteren 
door uw bijdragen daarvoor. Heel hartelijk bedankt namens deze kinderen, waarvan een foto 
in de hal van de kerk hangt. De adoptie van 1 kind kost ons dus € 25,00 per 
maand en die krijgt daar voor een opleiding, voedsel en medische zorg. 
De kinderen die wij ondersteunen komen uit: 
4 kinderen in India   1 kind in Benin  1 kind in Ethiopië 
2 kinderen in Guatamala  1 kind in Colombia  1 kind in Haïti 
 
Als u uw éénmalige jaarlijkse bijdrage nog niet hebt overgemaakt dan vragen wij u om 
dit, indien mogelijk, alsnog voor 31 december te doen. U kunt dit doen door dit over te 
maken op bovenstaand rekeningnummer. 
  

U kunt echter ook nog op een andere manier meehelpen, door uw postzegels, spaarbonnen, 
zegeltjes en punten en oude ansichtkaarten van voor 1960 met dorpsgezichten en of 
klederdrachten bij ons in te leveren. Dit sturen wij dan door naar Woord en Daad. 
 
Wilt u meer informatie over het bovenstaande, vraag dan de commissieleden hierna. 
Dit zijn Taeke de Jong, Geertje de Jong - Lindeboom, Sjoukje van der Werff –  
de Boer en Fokke Schouwstra. 
       De adoptiecommissie. 
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Gearkomste ferslach “Mei elkoar ien” 23-9-2015 
 
  
IJtje hyt elsenien fan herte wolkom, benammen Geke Elsenga as nij lid. It moaie programma 
,makke troch Harm en Tiny en foarbereid noch troch Sjoukje, wurdt ek noch efkes neamt. 
IJtje giet de gearkomste foar mei gebed en lêst dernei in rigel foar oer Jezus yn’e synagoge 
fan Nazareth. Ek wurdt der in stikje lêzen fan Psalm 22 wernei it deiboek fan Filippus it stikje 
fjirder útdjipt. Nei it lêzen sjonge we Psalm 150: “Looft God, looft Hem overal.”  
 
It gearkomste ferslach fan 25-3-2015 is makke en wurdt foarlêzen troch Geke. Tige tank. 
 
Nei de meidielings en it skoft is it wurd oan ds. Bouman oer “de eredienst en de beleving”: 
Yn ds. Bouman syn presintaasje komt nei foaren dat we byelkoar komme yn in de 
tsjerketsjinst(eretsjinst) om ús Himmelse Heit én elkoar te moetsjen. Sa lêze we mei elkoar 
út de bibel, sjonge en bidde we mei elkoar en diele we ek mei elkoar de wyn en bôle. IJtje 
lêst wilens oer Lucas 4 fan ds. Troost “Goede gewoonte” Moet ik echt mee naar de kerk? 
Na it twadde skoft behandelje we yn lytse groepkes de saneamde “gespreksvragen”. 
Mei de slúting IJtje lêst in gedicht oer it nei tsjerke gean “Het feest” fan Fenneke Groenbroek. 
Nei dizze wurden sjonge we lied 330: “Heb dank, o God van alle leven”.  Tusken it sjongen 
troch giet ds. Bouman ús foar yn gebed. 
 
 

    __________________ 
 
 

Nieuws van uw Raad van kerken Warten-Wergea-
Warstiens Vergadering 9-9-2015 
 
 
 

Voor deze vergadering was Ria Hobert van de “Meitinker” uitgenodigd om samen met de 
R.v.K. ‘uit te dokteren’ hoe wij als Raad van betekenis kunnen zijn voor een eventuele 
dorpenteam in Warten-Wergea-Warstiens. Ria heeft verteld waar een dorpenteam voor 
staat: wat is het doel, wie zijn de doelgroepen en heeft meer verteld over de organisatie van 
de ‘Meitinker’ op zich. Een ideaal plaatje is om in ieder dorp een pool van vrijwilligers samen 
te stellen. Deze pool zal dan worden aangestuurd door 1 persoon die wanneer een 
hulpvraag bij hem/haar binnen komt, deze door zal verwijzen naar een vrijwilliger die 
beschikbaar is. Hulp kan worden verleent door bijvoorbeeld hulpvragers begeleiden naar het 
ziekenhuis, klusjes in- en om het huis, helpen bij het invullen van formulieren, enz. De leden 
van de Raad zal Ria haar verhaal meenemen naar hun achterban en hopen dat hier iets 
moois uit zal vloeien.   
Op dit moment zorgt de organisatie Vluchtelingenwerk Nederland voor de opvang van 
vluchtelingen. Mocht het nodig zijn worden gezinnen/groepen vluchtelingen voor plaatsing 
aangemeld bij het dorpenteam. In dat geval kan ‘de Meitinker’ ook een beroep doen op onze 
kerken voor eventuele ondersteuning. 
 
Natuurlijk is er meer besproken in deze vergadering, o.a.: 
- de dienst van Wartenster Wetter Wille, 
-de Adventsviering van aankomende 13 december de werkgroep is al enthousiast en druk  
  bezig met de voorbereidingen, 
-nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2016, 
-viering Wereldgebedsdag 24 januari 2016, 
-Walk of Peace op 20 september 2016 in Den Haag, 
-Provinciale kerkendag op 2 oktober 2016 in Harlingen. 
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De Raad van Kerken Fryslân heeft een verklaring gestuurd m.b.t. de vluchtelingen. Deze zal 
voor zover mogelijk is, worden geplaatst (is misschien al geplaatst) in de kerkenbladeren. 
 
Met ‘Het rondje uit de verschillende kerken’ komt naar voren dat de startzondag in de 
verschillende kerken eraan zit te komen. Goed nieuws vanuit de Doopsgezinde gemeente is 
dat ds. Lindeboom in oktober zijn werkzaamheden weer zal gaan oppakken. Wij wensen ds. 
Lindeboom Gods zegen toe. 
Vanuit de Hervormde gemeente komt naar voren dat het overlijden van Jan Kobus door de 
gemeente als een heel groot verlies wordt ervaren. Jan mocht 50 jaar de gemeente voor 
gaan als organist. Je bent dan niet alleen de organist, nee…je bent dan meer dan alleen de 
organist. En dat maakt het gemis voor een ieder ook zo groot. Wij wensen een ieder Gods 
Liefde en Kracht toe.   
 
Waarnemend voorzitter Harry de Groot sluit de vergadering. Ds. Bouman zal het 
voorzitterschap overnemen 
  
 
                                                     Mei freonlike groetnis fan jo Ried fan Tsjerken, 
                                                                                    Anneke         
 
 

      __________________ 
 
 
Meditatie 
 
“...en zoekt zorgvuldig totdat zij hem vindt...” – Lucas 15:8c 
 
Lucas 15! Een herder die negenennegentig schapen in de wildernis achterlaat om een 
verloren schaap te gaan zoeken is een roekeloze figuur. Een vrouw, die een muntje 
terugvindt, 
en dan niet alleen haar vriendinnen, maar ook haar buren onthaalt, lijkt niet goed bij 
haar verstand. Maar Gods liefde voor mensen die Hem kwijt zijn gaat dan ook alle verstand 
te boven. Er blijkt in het evangelie Zijn liefde voor het verlorene. 
In Lucas 15 wordt dat door Jezus met drie gelijkenissen onderstreept: 
– De herder die zijn verloren schaap gaat zoeken. 
– De vrouw die alles opzij zet om de verloren penning te vinden. 
– De vader die uitkijkt naar die ene verloren zoon. 
Er is kennelijk juist in onze Here Jezus Christus Gods liefde voor een in zichzelf verloren 
wereld. Is Hij niet gekomen tot onze redding, gekomen om ons nieuw te doen leven?! 
Wat heeft God om Zich heen gekeken, en hoe! Je kunt God kwijt zijn, en toch ben je 
voor God van waarde! Een parel die Hij kwijt is en...die Hij zoekt...het houdt Hem bezig. 
Zijn liefde is niet alleen van gisteren of morgen, maar mag ook vandaag ontvangen worden, 
en zo worden ervaren. 
Hem kwijt zijn die ook naar jou omkeek en omkijkt: dat wil je toch niet?! 
Maar Zijn liefde gaat dan ook naar ons uit, naar elk van ons. 
Als je aan de wereld, aan elkaar, aan jezelf denkt blijft er soms niet veel van je hoop over. 
Maar als we aan God denken mogen we voor de wereld, voor elkaar en onszelf alle hoop 
hebben. Dat heeft Hij ons in Jezus Christus wel laten zien! In Zijn vrije genade, 
in Zijn trouwe liefde. 
En het kan niet anders: van Zijn ontvangen en ervaren liefde en trouw ga je ook blijk geven 
naar anderen en elkaar. 
In navolging van Hem, uit Zijn kracht. Dat daarvoor ons kerkelijke en persoonlijk leven 
ook goed mag zijn!                                                               
          Ds. A.Bouman. 
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Stuur een kaart naar een vluchteling. 
 
Talloze vluchtelingen zijn op drift. Kerk in Actie helpt vluchtelingen wereldwijd door noodhulp 
te verlenen. Mede dankzij uw gaven. 
U kunt ook anders in actie komen dan alleen via collectes voor Kerk in Actie. 
Samen kunnen wij deze vluchtelingen laten voelen dat ze gezien worden. Koop een kaart 
en schrijf in het Engels uw wens op voor een vluchteling. Ook uw medegemeenteleden kunt 
u 
vragen zo'n kaart te schrijven. De kaarten kunnen gestuurd worden naar Kerk in Actie, t.a.v. 
Servicedesk, Antwoordnumer 4056, 3500 VB Utrecht. Of afgegeven worden op de 
Landelijke Diaconale Dag op 21 november. Kerk in Actie brengt al uw wensen naar 
vluchtelingen 
in Libanon, op Lesbos, Lampedusa of in Nederland. Dat kunnen we doen via de bestaande 
internationale en nationale contacten met kerken en partners. 
Vanuit 1800 protestantse gemeenten kunnen we duizenden vluchtelingen een teken  van 
hoop 
en medemenselijkheid geven. Op www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen staan enkele 
voorbeeld- 
teksten, in het Engels.  Zie ook: www.kerkinactie.nl/Idd2015 
 
Actie   Naar “Nieuwsbrief”, nr.7 -Kerk in  
 
 
Om over na te denken en om mogelijk mee te bidden – bij Jesaja 11:9 en Openb.21:2 
 
Hemel op aarde    tot U onze wereldwijd 
Wij loven U, o God    geheel met uw Geest 
dat U trouw bent,    hebt vervuld. 
en nooit van uw reddend 
en zuiverend heilswerk 
 
Houd dan bij ons,    zoals we in Christus 
die zo dikwijls nog    door U zijn gekend, 
tobben met raadsels    en dat U ons geloven 
omtrent uw beleid,    tenslotte bekroont 
de verwachting in stand,   met aanschouwen 
dat we eindelijk kennis   in 't bloeiende rijk 
aan U mogen krijgen,    van uw hemel op aarde 
 
                                                        (dr.F.L.Bos) 
 
Bezinning in het midden van de gemeente 
 
Bezinning, aan de hand van Nynke Dijkstra-Algra uit “Een open boekje over de kerk”. 
Het thema is nu: “Gebed”. (Daarbij wordt onder meer verwezen naar Gez.437=Lied 834 
“Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”). 
 
“Maranatha, kom Here Jezus”. In de kerk wordt gebeden. Dat kan niet anders, want we 
leven in de kerk van de relatie, de relatie met God en elkaar. 
Als we bidden (…) verschijnen we als het ware voor Gods aangezicht en bidden: “Onze 
Vader”. Onze. We zijn samen. Vader. God ziet in liefde naar ons om. Hoewel het gebed in de 
zondagse eredienst vanzelfsprekend is, is het dat in het dagelijks leven van de gemeente 
lang niet altijd. Het kan soms moeilijk zijn om vol te houden. Mensen ervaren God niet, het 
lijkt wel alsof je tegen een muur praat. Totdat je ineens jezelf weer een schietgebed hoort 
roepen...we kunnen het kennelijk ook weer niet laten, binnen en buiten de kerk. 
Het is goed als er gericht aandacht is voor het gebed in de gemeente. Ooit vroeg een 

http://www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen
http://www.kerkinactie.nl/Idd2015
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kerkenraad mij hoe je het gebed een plaats kunt geven in een beleidsplan. Een vreemde 
vraag? Soms vergaderen we en discussiëren we over van alles. Bidden we er ook voor? 
We winden ons op over allerlei binnenkerkelijke geschilpunten. Het zou wel eens kunnen zijn 
dat Gods Geest via de gebeden alles relativeert en onze aandacht meer naar buiten richt. 
Soms komt een kerkenraad of een synode er niet uit. Er kan geen besluit worden genomen, 
geen eensluidende verklaring worden opgesteld. Je kunt wel altijd een gebedspunt 
formuleren en de gemeente vragen mee te bidden. Niet om dicht te smeren. Niet om te 
manipuleren. Dat allemaal niet. Maar ook niet uit angst voor gebedsmisbruik niets meer 
bidden...... Kom Heilige Geest, vernieuw uw Kerk, vernieuw mij, vernieuw uw wereld.” 
 
Doorgeefluik 
 
De “Bijbelse Dagkalender” – 2016 is verschenen. Het boekje is een veelgebruikt hulpmiddel 
bij een dagelijks meditatief moment over een bijbeltekst. De meditaties zijn kort en puntig, 
en zetten aan tot verder denken. 
Het boekje volgt het bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Achterin zijn gebeden opgenomen voor dagelijkse en belangrijke momenten in het leven. 
Op de website www.boekencentrum.nl staat een gratis te downloaden tekstregister (pagina: 
Bijbelsedagkalender 2016).” Uit: “Kerkinformatie”, nov. 2015. Te bestellen via de boekhandel: 
ISBN 978 90 239 2851 5. Prijs: 7,50 euro. 
 
 
      __________________ 
 
 
 

WINTERACTIE VOEDSELBANK LEEUWARDEN 
 
Armoede is in ons land een hardnekkig probleem. De landelijke kerken komen het al lange tijd 
tegen en de laatste jaren wordt het er niet beter op. Dat is dan ook de reden waarom de 
gezamenlijke diaconieën van alle kerken van Wergea, Warten en Warstiens besloten hebben 
om net als vorig jaar rond de Kerst een actie te organiseren voor de Voedselbank te 
Leeuwarden. Bij het woord ‘armoede’ denken velen aan de televisiebeelden van hongerende 
kinderen in de derde wereld. Maar wat houdt ‘armoede’ in voor kinderen en gezinnen in 
Nederland? 
Armoede in Nederland is geen kwestie van schokkende beelden van kinderen die doodgaan van de 
honger. Het is wel een kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep 
terecht komen door continu gebrek aan geld voor alles dat iets uitstijgt boven de meest elementaire 
behoeften; en soms kan daarin zelfs niet meer fatsoenlijk worden voorzien. Een alleenstaande 
moeder met twee kinderen zegt het zo: “De druk is heel, heel erg groot! Je raakt in paniek bij de 
minste of geringste zaken: een lekke fietsband, een kapotte broek, kapotte schoenen of het 
simpelweg moeten kopen van een doosje aspirine. Het nachten wakker liggen, hoe moet dit, hoe moet 
dat. We hebben niet dagelijks een warme maaltijd. Ik ben af en toe echt radeloos.” Het is altijd 
rekenen. Een kind van een vrouw in de bijstand zei eens: “Mijn moeder heeft altijd een som in haar 
hoofd.” Armoede raakt je. Niet alleen in je portemonnee, maar in alle facetten van het leven en in je 
gevoel van eigenwaarde. Voor lang niet iedereen is betaalde arbeid een mogelijkheid om aan die 
armoede te ontsnappen. Het aantal werkende armen stijgt bovendien sterk. 
 
Barmhartigheid en gerechtigheid 
Vanuit de kerken besteden we sinds jaar en dag aandacht aan armoede. Verzet tegen het onrecht van 
armoede raakt tenslotte het hart van het evangelie. Plaatselijke diaconieën zetten zich in om mensen 
in de knel met raad en daad bij te staan. Landelijk en provinciaal wordt dat ondersteund door 
Kerkinactie. Bij alle activiteiten gaan ‘helpen waar geen helper is’ en het signaleren van misstanden en 
alarmeren van politiek en samenleving hand in hand. Diaconaat is barmhartigheid en gerechtigheid. 
 

Wat doet de Voedselbank Leeuwarden? 
De Voedselbank Leeuwarden verstrekt maandelijks ca. 500 voedselpakketten aan mensen die niet 
rond kunnen komen. Dat betekent bijvoorbeeld voor een éénpersoonshuishouden dat deze per maand 
aan eten, drinken en kleding minder dan E 150,- te besteden heeft. Dit betekent ook dat de 

http://www.boekencentrum.nl/
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Voedselbank voor het samenstellen van de voedselpakketten maandelijks over circa 6000 producten 
moet beschikken! 
 
Wat kunt u doen? 
U kunt het werk van de Voedselbank ondersteunen door: 
1  Uw kerstpakket, of een deel daarvan, te geven aan de Voedselbank. 
2  Het inzamelen van houdbare levensmiddelen zoals:melk en melkproductenmacaroni/rijst,  
   sauzen en mixen‘harde groenten’ zoals bieten, wortels, koolsoorten, uien, aardappelen en  
   blikgroentenvruchten op sap en snoepbroodbeleg zoals jam, pindakaas etc.maar ook:  
   wasmiddelen en toiletartikelen 
 
3  U aan te melden als vrijwilliger, bijvoorbeeld om te helpen bij de ‘supermarktacties’, of bij  
    Het verzorgen van de administratie of te helpen bij het transport. U kunt de Voedselbank 
    telefonisch bereiken op 058-2553994 of per mail info@voedselbankleeuwarden.nl. Neemt  
    u ook eens een kijkje op de website: www.voedselbankleeuwarden.nl. 
  
Het overmaken van een gift op bankrekening NL79  RABO  0131  3398  34    
of door donateur te worden. 
 
Bovenstaande produkten kunt u van 12 december tot en met 28 december inleveren in de 
dozen bij: Gereformeerde Kerk te Warten  
Fam. Van Werkhoven (De Greiden 6 te Warten)  
ATTENT Wergea 

 
ALVAST HARTELIJK  DANK VOOR UW MEDEWERKING !  

Met een groet van de diaconieën van de katholieke, doopsgezinde, gereformeerde en 
hervormde kerkgemeenschappen van Warten/Wergea/Warstiens 

   
 
      __________________ 
 
 
 

ZONDAG 13 DECEMBER  OECUMENISCHE ADVENTSVIERING 

“EEN NIEUW LIED“ 

EEN TOCHT  DOOR  DE  DUISTERNIS MET MUZIEK, SAMEN ZINGEN EN 

VERHALEN. 

START TOCHT:     18.45 UUR  BIJ DE BIDLER 

START VIERING:  19.00 UUR IN DE  ST.MARTINUSKERK 

M.M.V.   FANFAREKORPS “DE KRIICH” 

 

 

 

 

NA AFLOOP WORDT DOOR DE JEUGDSOOS EEN 

OPWARMERTJE AANGEBODEN. 

RAAD VAN KERKEN WERGEA/WARTEN 

 

http://www.voedselbankleeuwarden.nl/
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        Kerkenraad:  
         preses:    Ardien Finnema – Daling                  tel. 2551247 
         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:  
 Jongerenwerkster: 
  
 Ds. A. Bouman, Vondelstraat 7, 8913 HP, Leeuwarden   tel. 058-2894477 
 
 Mevr. R. Koetje – van der Berg, De Broll 35, 9172 RD, Ferwert 
    tel. 0518-413089 
__________________________________________________________________________ 
  
 Colleges van kerkrentmeesters: 
 voorzitter : Taeke de Jong    tel. 2551086 
 secretaris : Rienk Sibma    tel. 2553006 
 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 
      
 evangelisatie:   postbankrekening    NL17 INGB 0004 925568 

 

  
 Colleges van Diakenen: 
 Voorzitter : Meindert Jacobi    tel. 2550663 
 Secretaresse : Tineke Bruinsma    tel. 2552591 
 penningmeester : Freerk Kloosterman    tel. 7110918 
         postbankrekening : NL49 INGB 0004 925574  
 

 Preekvoorziening: 
    Ardien Finnema - Daling     tel. 2551247  
   

 Redactieadres  Hoedershûn: 
 Ietske Roorda   Nijpaed 13, 9003 ME  Warten 
 Email: hoedershun@gmail.com  tel. 2552273 

__________________________________________________________________ 
 
       Kopij voor de 1e  Hoedershûn inleveren: 7 januari 2016    
        bij Ietske Roorda, Nijpaed 13   9003 ME   Warten, tel.nr.: 2552273  
        Emailadres: hoedershun@gmail.com  
          
          

mailto:hoedershun@gmail.com
mailto:hoedershun@gmail.com
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 Adoptiecommissie: 
 voorzitter : Taeke de Jong  tel. 2551086 
 penningmeester : Fokke Schouwstra  tel. 2552072 
         bankrekening : NL25 RABO 0127 5429 65 
 
  

 
 Kindernevendienst  
 Voorzitter : Eke Rodenburg  tel. 2551081 
 Secr./Penningm : Willy Bouma  tel..2551536 
   
 

  
 Kristlike frouljusgroep “Mei elkoar ien”: 
 contactpersonen : Tiny Otten  tel. 2552110 
   : IJtje Schouwstra          tel  2552072 
   : Anneke Sibma   tel. 2553006 
 

  
 Kosters: 
 Warten :  P. en D. IJpma  tel. 2551486 
      Pieter mobiel  0646058600 
      Diana mobiel  0648272363 
 Wergea :  Ida Postma  tel. 2552633 
 

  
 Organisten: 
  Anne de Vries - Sibma   tel. 0511-521758 
 Johannes van Dellen    
 Henk Kobus    
__________________________________________________________________________ 
  

 Leiding huiscatechisatie: 
  Haye Otten & Marijke Otten - Warrink    tel. 2553186         
   
  Jannie Postma – van der Werff  tel. 2551963    
_________________________________________________________________________________ 
 

         Club 16+: 
         
         Contactpersoon   :Denise Pander               tel. 2552760 
_________________________________________________________________________________ 

       
         Website van de kerk: www.pknwarten.nl 
 

 

 

 

 

 

NOFLIKE  

KRIISTDAGEN EN IN LOKKICH NEI JIER 

http://www.pknwarten.nl/

