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HOEDERSHÛN 

mededelingenblad van de Gereformeerde kerk van Warten-Wergea-Warstiens. 
 
                          53e jaargang nr  8 – 2020 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dank, goede God van al wat leeft 
    

Dank, goede God van al wat leeft, 
voor brood dat voedt en vreugde geeft; 
want wie het proeft die proeft het land 
waar schoven dansen, hand in hand.  

 
Daar zal de reis door de woestijn 
eens en voorgoed ten einde zijn - 
door Hem die reeds verrezen is, 
wiens dood het brood des levens is. 
 
Het meel dat gistte is gekneed, 
geslagen, hard en lang en breed, 
het is de oven ingegaan,  
het heeft het heetste vuur doorstaan.  
 
Het is gebakken van het zaad 
dat in de aarde snel vergaat, 
maar kiemt en korenhoog verrijst 
en naar de grote oogst verwijst. 
 
Dank, goede God van al wat leeft – 
wat Gij royaal te delen geeft: 
het brood, de drank in kruik en kan, 
het smaakt naar méér – naar Kanaän! 
 
Tekst: André F. TroostMelodie: Gezang 
378 
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Kerkdiensten 
Kerkdiensten zullen gehouden worden met inachtneming van de regels van RIVM. 

 
      Zondag  29  november 11.00 uur Ds. A. Elverdink   Eastermar     
   Voorbereiding H.A. 

   1e collecte  KIA Kinderen in de knel  
   2e collecte Kerk 
                
Zondag           6  december 09.30 uur Ds. P. Boomsma Amsterdam 
   Heilig Avondmaal 
   1e collecte  KIA Kinderen in de knel 
   2e collecte Kerk 

    
Zondag   13  december 09.30 uur Ds. Buizer-Tchiengang  Leeuwarden 
   Adventsdienst  (zie ook uitnodiging verderop in deze HH)  
   1e collecte  Diaconie 
   2e collecte Kerk 

 
Zondag   20 december 09.30 uur  Dhr. R.Colijn  Leeuwarden 
      1e collecte  Missionair werk 
      2e collecte Kerk 
      
Donderdag  24  december  21.00 uur Ds. A. Buizer-Tchiengang Leeuwarden 
   Kerstnachtdienst; Gezamenlijk in de Ned. Herv. kerk te Warten  
   1e collecte  Zending 
   2e collecte Kerk      
      
Vrijdag         25 december 09.30 uur Dhr. L. van der Ven  Aldeboarn 
   Thema: een bijzondere kraamvisite (zie ook onder: agenda) 
   1e collecte  KIA Kinderen in de knel 
   2e collecte Kerk 
   
Zondag  27  december 09.30 uur Ds. L. Oost   Wergea      
   1e collecte  Evangelisatie  
   2e collecte Kerk 

 
     Donderdag  31  december 09.30 uur Ds. A. Buizer-Tchiengang Leeuwarden     
   Oudejaarsdienst; gezamenlijk in de Ned. Herv. kerk te Warstiens      

   1e collecte Oudejaarscollecte kerken 
     
Vrijdag    1  januari  Geen dienst     
     
Zondag    3  januari 10.00 uur Kerkenraad; Nieuwjaarswensen        
   1e collecte  Kerk 

 
Zondag  10  januari 09.30 uur Ds. A. Bouman   Leeuwarden    
   1e collecte  Diaconie  
   2e collecte Kerk 

 
Zondag  17  januari 09.30 uur Ds. A. Elverdink   Eastermar      
   1e collecte  Zending  
   2e collecte Kerk 
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 Agenda  
  

 
Zondag           6 december  Nemen familie Pieter en Diana, Mirjam en vriend en Eline Ypma      
     afscheid van onze gemeente. Zij gaan binnenkort verhuizen naar  
     Burgum. 
 
Dinsdag        15 december Kerkenraadsvergadering om 19.45 uur in de Geref.kerk te 

Warten 
 
Zondag         25 december Thema van de dienst om 9.30 u: “Een bijzondere kraamvisite” 

We lezen deze morgen het verhaal uit het Lucas evangelie, 
hoofdstuk 2 de eerste 20 verzen.  Daarin lezen we dat de eersten 
die op kraamvisite komen als Maria bevallen is van Jezus, de 
herders zijn. En dat gaat er nogal jolig aan toe. Met de kinderen 
gaan we het schilderij bekijken “De jolige herders” van Marius 
van Dokkum. Maar waarom waren ze zo rumoerig voor de 
inwoners van Bethlehem die ook al de drukte van een volkstelling 
over zich heen hadden gekregen?  Wat gebeurde er allemaal op 
deze dag? Daar gaan we het op kerstmorgen over hebben. Want 
er is iets bijzonders gebeurd. Een kind is ons geboren. De 
herders gingen op zoek naar “het” kind. Zij vonden het. Hoe zit 
dat met ons?  Gaat u mee op kraamvisite? 
  
U bent van harte welkom.  

_________________________________________________________________________________ 
 
 

 Verjaardagskalender 

 
 

    
  30  november              Froukje Postma-Faber     77 jaar 
 
 

     30  december              Folkje Tjeerdsma-van Dellen    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. 
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Opbrengst collectes  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

31 mei Kerk  95,50€     5 juli KIA Diaconaat 53,55€     

Kerk  56,77€     

12 juli Zending 53,87€     19 juli Evangelisatie 39,10€     

Kerk 49,39€     Kerk 47,50€     

26 juli ACD 48,45€     2 augustus Diaconie 40,30€     

Kerk 23,40€     Kerk 56,00€     

Kindernevendienst 12,20€     

9 augustus Zending 39,20€     16 augustus KIA Zending 45,80€     

Kerk  43,00€     Kerk  37,15€     

23 augustus Evangelisatie 63,70€     30 augustus ACD Beiroet 134,80€   

Kerk  52,00€     Kerk  44,30€     

6 september Werelddiaconaat 64,00€     13 september JOP Jeugdwerk 29,42€     

Kerk  64,75€     Kerk  33,80€     

20 september KIA Zending 37,05€     27 september Diaconie 43,95

Kerk  55,70€     Kerk  37,35€     

4 oktober Kerk en Israel 54 11 oktober Zending 51,27

Kerk  45,5 Kerk  35,7

18 oktober Werelddiaconaat 45,95 25 oktober Evangelisatie 56,6

Kerk  40,3 Kerk  60,5
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Korte impressie van de diensten  
 

Mevr. Tsjikke Bloem uit Hijum, ging voor op zondag 18 okt.                                                                  

Michazondag – Delen in vrijheid. 

Schriftlezing: Exodus 20: 1 t/m 17 en uit: Lucas 4: 14-21 

 

Heb dit keer zelf thuis een dienst gevolgd op tv.  

Zondag 25 okt. in een mooi versierde kerk, ging onze eigen pastor ds. A. Bouman voor.                 

Een blijmoedige dienst, ondanks het afscheid van onze gedreven broeders.                                                   

Br. Klaas Postma uit zijn ambt van diaken en van br. Haye Otten uit het ambt van ouderling. 

voorzitter. Ook zr. Marijke Otten - Warrink nam afscheid, van de RvK.                                                                                                                                                                        

Blij en dankbaar mochten we ook twee nieuwe ambtsdragers begroeten.                                             

Samen werden ze bevestigd br. Klaas Finnema en zr. Willy Bouma.                                                                              

Luisterend/ kijken naar verzoeknummer door Klaas: "De Rivier" : 

https://youtu.be/WAdWM04Jmo4  

De schriftlezing was uit: Psalm 1 en uit: Jer: 17:5-10A (NBV)  

  

Vanaf vers 2: maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht 

overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn 

tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. 

 

Geregeld wordt de wet gezien als een ballast of als een middel dat ons kort houdt. Zo niet in 

deze psalm. De wet geeft echte vreugde. Deze vreugde staat in contrast met de vreugde die 

de goddeloosheid uit vers 1 lijkt aan te bieden. 

Wellicht is wet ook geen goede vertaling. Het duidt op een leefregel, een levenswijsheid die 

ons de weg naar het goede leven wijst. De wet is de wil van God, die ons de weg ten leven 

wijst. Dat blijkt ook uit vers 3: wie zich aan deze wet houdt is gelukkig – als een boom die nooit 

zal uitdrogen, omdat de wortels water uit de Bron halen. Een zinvol leven, een leven vol 

vrucht. (Bron: https://mjschuurman.wordpress.com/2013/04/23/uitleg-over-psalm-1/ ) 

Luisterend/ kijken naar verzoeknummer van Haye: "God of the moon and stars" : 

https://youtu.be/zerlT8FA7kc  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WAdWM04Jmo4
https://mjschuurman.wordpress.com/2013/04/23/uitleg-over-psalm-1/
https://youtu.be/zerlT8FA7kc
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Door de scriba werd namens de kerkeraad nog een persoonlijk woordje van dank 

toegesproken. Voor hun fijne, goede en gedreven samenwerking in Zijn gemeente van de 

Geref. PKN kerk van Warten/ Wergea en Warstiens. Maar ook hartelijk dank voor het vele 

kerkenwerk door hen gedaan. Er een presentje voor br. Klaas Postma, Haye en Marijke Otten, 

Thymen, Friso en Ids. En ook ontvingen ze nog een prachtig presentje, van de kinderen van 

de kindernevendienst.                                                                                                                                              

We winskje br. Klaas Postma:’alle goeds ta der yn Britswerd. Mei Him oan dyn siede as Ljocht 

op dyn wei, foar no mar ek yn de takomst.’                                                                                                                 

Mar ek oan fam. Haye, Marijke, Thymen, Friso en Ids: ‘allegear Gods Seine op jim fierdere 

libbenswei der yn Burgum. Mar seker ek oant sjén!!’ 

Carlijn Niesink ging voor op 1 nov.                                                                                                            

Haar Bijbel lezing kwam uit: Matt: 25:1-13 (NBV) Verhaal van: ‘De wijze en dwaze meisjes.’ 

De kindernevendienst nam deze zondag afscheid van: Thymen, Friso en Ids Otten.                                   

Zij gaan samen met heit en mem, verhuizen naar Burgum. Diana IJpma sprak hen toe en 

overhandigde hen een mooi kadootje. Ook waren er mooie foto’s van de periode van hun 

eigen kinderdienst, te bewonderen op de beamer.                                                                                 

We wensen jullie heel veel plezier daar op jullie nieuwe tijdelijke woonadres in Burgum.                         

En waar je ook gaat, de Heer gaat altijd met je mee onderweg.  

Vrolijk lied: ‘Ik wens jou..’ van Trinity: https://youtu.be/G9Ns5fC8CuM                                                  

Ik wens jou een dak boven je hoofd  

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  

dat de liefde van je leven op je wacht  

 

Ik wens jou genoeg om door te gaan  

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan  

ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  

met kinderen om je heen, tot aan het eind  

 

een muur voor de wind  

en een vuur voor de kou  

een jas voor de regen  

en een vriend dichtbij jou  

 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent  

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  

dat de liefde aan je hart vervulling geeft  

in elk van de seizoenen dat je leeft  

 

een muur voor de wind  

en een vuur voor de kou  

een jas voor de regen  

en een vriend dichtbij jou  

 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats  

in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang  

in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 

https://youtu.be/G9Ns5fC8CuM
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Bij ons altijd nog wel gebruikelijk, maar er was dit keer ook door de corona géén ‘dankdag 

voor gewas en arbeid’ op woensdag 4 nov.  

Maar op zondag 8 nov. gaf ds. Lykele van der Ven, hier wel aandacht voor. 

Dankdag: Deze 'dankdag voor gewas en arbeid' valt in het najaar, op de eerste woensdag 

van november. Omdat veel mensen door de week niet meer naar de kerk gaan, wordt een 

oogstdienst op de zondag ervoor of erna gehouden. Vroeger hadden de mensen rond deze 

tijd de oogst binnengehaald. In de lente hadden ze gebeden (Biddag voor gewas en arbeid) 

voor een goed jaar op het land. In het najaar was het tijd om de balans op te maken.  

Overvloed: Veel van wat we eten ligt tegenwoordig kant en klaar in de supermarkt. Maar 

groente en fruit hebben een heel seizoen moeten groeien op het land. En dieren moeten 

gezond blijven om ons eieren, melk of vlees te geven. Veel christenen hebben daarom een 

speciale dag om God te bedanken voor alle overvloed die het afgelopen jaar heeft gebracht. 

Werk: Lang niet iedereen verbouwt tegenwoordig nog zijn eigen voedsel. We werken voor 

geld om daar eten en drinken van te kunnen kopen. Daarom bedanken gelovigen God nu voor 

al het werk dat ze hebben kunnen doen. En dat ze met dit werk andere mensen of de wereld 

konden helpen. Voor de dankdag wordt de kerk vaak versierd met bloemen of vruchten. Of er 

wordt een grote mand met fruit neergezet. 

Heeft u/jij op de liturgische tafel, de prachtige ‘mand’ (teil) met 

overvloed gezien? Die was weer gemaakt door Jannie Postma             

en Anneke Haanstra. ‘Tige tank froulju!’ 

Kindermoment: Waar ben je goed in?                                                                

Vrolijk kinderlied: ‘In de  Circustent’: 

https://www.youtube.com/watch?v=1YQXma6qL6Q     

Bijbellezinguit: Matt: 4 : 18-25 (NBV)                                          

Verkondiging: ‘Het waren vissers’ 

 

Ds. N. De Jong-Wiersema uit Snits, was onze voorganger op,                                                                             

zondag 8 nov. 

Zij las uit: ‘Vele gaven, één Geest’ 1 Cor.12:1-6 en 12-22   (NBV) 

Thema verkondiging: “Samen kerk, samen sterk” 

Zingen    De ware kerk des Heren… Lied 968:1,2,5   

https://www.youtube.com/watch?v=94d4Be8SBH0  

Collecte voor St. Present: (zie elders in deze HH)                                                                                                  
Help Present om Sinterklaas te zijn. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1YQXma6qL6Q
https://www.youtube.com/watch?v=94d4Be8SBH0
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Uit de gemeente: 

Dankbaar en verheugd, dat we nog steeds als gemeente van Hem de samenkomsten mogen 

en kunnen vieren. Maar ook daarna de ontmoetingen bij het koffie-/theedrinken, is dan toch 

wel heel erg belangrijk. Al is het dan in het klein, we hopen en vertrouwen met Hem op betere 

tijden. We blijven onze zegeningen tellen hierin en houden ons vast aan de positieve kanten. 

Dat we elke keer door Hem hierdoor gesterkt en bemoedigd mogen worden, want we weten 

niet hoe lang dit nog allemaal gaat duren.  

In deze donkere en onzekere maanden, zijn we op weg naar het Licht. Tijdens de 

Adventszondagen, zien we vol verwachting uit naar de geboorte van Gods Zoon.                                         

Wat we straks als Zijn gemeente mogen vieren met kerst. Dat Hij als kleine baby, Gods Zoon, 

voor alle mensen hier op aarde kwam. Hun zonden op zich nam en wilde redden van de dood.  

Jezus komt immers iedere dag tot ons, in Zijn Woord en door Zijn Geest. Dat komen is 

evengoed echt. Bovendien verwachten we ook Zijn terugkomst. We leven tussen Zijn eerste 

en tweede komst. Dat geeft geweldig veel perspectief. Het leven heeft zin, omdat Jezus 

terugkomt en alle beloften zal vervullen. Dàt betekent voor mij Advent: leven in de verwachting 

van het dagelijks komen van Jezus in Zijn Woord en door Zijn Geest, èn leven in de 

verwachting van Zijn wederkomst." Zegt het voort!  (EO Visie) 

Van de naaste familie hoorden we dat onze broeder en oud gemeentelid, Boele v.d. Werff 

rustig is heengegaan naar zijn hemelse Vader. Overleden op woensdag 18 nov.                                    

In oktober waren ze net 55 jaar getrouwd geweest. Met zijn leave frou Sjoukje.                                        

Heit en skoanheit van: Jannie & Pieter, Maaike & Jouke, Tineke (ta neitins) & Evert, en 

Jacoba.                                                                                                                                                           

Grutske pake fan: Klaas, Boele & Rienkje, Sjoukje & Kasper, Andries & Bibia, Alrina, Iris, 

Tjibbe, Marijke, Karin & Jesse, Jonathan en Josia. 

De begrafenis was op dinsdag 24 nov. in besloten familiekring. Voorganger onze eigen pastor 

ds. A. Bouman, in de Geref. kerk te Warten.  

We bidden dat de Heer hun nabij mag zijn in deze verdrietige tijd van pijn en gemis. En dat ze 

door Hem gesterkt en getroost mogen worden.  

Ook voor al de zieken in de gemeente, bij uw dierbaren dichtbij en veraf. Ook die getroffen zijn 

door het corona virus, of anders ziek zijn. Die iemand moeten missen, eenzaam zijn of angstig 

en verward. We mogen al onze zorgen bij de Heer brengen, vertrouwen dat Hij naar ons blijft 

om zien.  

Gelukwensen aan het mooie liefdespaar Eelkje Strikwerda en Harry Kooistra, met hun 

geregistreerd partnerschap op 27-10-2020. Heel veel liefde en geluk samen.  

En we feliciteren ook langs deze weg, Denise Pander en Ewoud v.d. Berg.                                                             

Zij zijn op 20-11-2020, in geregistreerd partnerschap gegaan. We wensen jullie veel liefde en 

geluk, maar ook alle goeds met jullie aanstaande ouderschap.  

Goede Advent, maar ook fijne en gezegende kerstdagen.                                                                     

Maar vooral een gezond, liefdevol en gelukkig 2021 toegewenst.                                                                  

Namens de kerkenraad, ds. A. Bouman.  

Freonlike groetnis Botina                                                                                         

Niet alleen: https://www.eo.nl/programmas/niet-alleen-nl                                                                              

of bel: 0800 1322  

https://www.eo.nl/programmas/niet-alleen-nl
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“We verlangen weer onbevangen te vieren” 
 
– De classispredikant voor Fryslân, ds.Wim Beekman, verstuurde eind oktober 
de volgende pastorale brief – 
 
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers 
in de classis Fryslân,  
 
wij gaan door een bewogen tijd. Het afgelopen voorjaar hebben we kerken gesloten 
en samenkomsten afgezegd. Later konden we voorzichtig weer met vieringen 
beginnen, en anderszins samenkomen. Afgelopen maand werden we opnieuw 
beperkt in de kerkdienst en in de andere vormen van ons kerkzijn. Steeds hebben we 
samen gezocht hoe we het kerkelijk leven gaande houden, wat wij kunnen doen 
en wat we zullen laten. 
 
We hebben met digitale vieringen, televisiekerkdiensten en later met fysieke 
kerkdiensten op kleine schaal de Godslamp brandend gehouden. 
Via internet hebben we elkaar gezocht, gevonden en bemoedigd. Met 
telefooncirkels en nieuwsbrieven hebben we elkaar in het oog gehouden, 
en waar nodig daadwerkelijk hulp verleend aan elkaar en aan anderen. 
 
Ik ben onder de indruk van de zorgvuldigheid van kerken en gelovigen in deze tijd. 
In onze gebouwen en bijeenkomsten hebben we zo goed mogelijk geprobeerd 
elkaar en anderen te beschermen. De voorzichtigheid en behoedzaamheid hebben 
zich in onze harten en gedachten genesteld. 
 
Wij voelen ook zorg dat het kerkelijk leven schade zal lijden door het virus. 
Door de beperkingen die ons belangrijke vormen van kerkzijn uit handen hebben 
genomen. Of door onze schroom of de dingen die we nog wel kunnen doen, 
veilig en verantwoord zijn. En we voelen ons onzeker over morgen en onrustig 
door de veranderingen van vandaag. 
 
In onze vrees, soms ook wankelmoedigheid, hebben wij gevoeld hoe ons geloof 
ons kracht geeft en vaste grond in een tijd van onzekerheid. Hoezeer de hoop ons 
draagt dat God ons zal bewaren en behoeden in ons bestaan met allen die ons 
lief en dierbaar zijn. Hoe de liefde ons bindt aan elkaar. En hoe groot ons verlangen 
is dit alles weer onbevangen met elkaar te beleven en te vieren. 
 
Meer dan ooit besef ik in deze bewogen tijd hoe belangrijk de kernen van ons 
kerkelijk leven zijn: 
– samen, beperkt misschien, de kerkdienst volhouden; 
– met elkaar de Bijbel lezen en bidden; 
– naar elkaar omzien in pastoraat en diaconaat. 
Van harte hoop ik dat wij, ieder op eigen plaats en op eigen wijze, 
deze kernen van het kerkzijn zullen volhouden. 
Dat we hiermee elkaar en anderen zullen bemoedigen en bewaren, in het 
vertrouwen dat God ons daarin behoeden en sterken zal. 
 

    “Wat de toekomst brengen moge mij geleidt des Heren hand 

     Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.” 

                                   
Aan u allen mijn hartelijke groet, ds.Wim Beekman. 
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                                                   Advent en stilte 
 
 
Een collega van mij, met wie ik nog jaarlijks een keer vergader in het 
landelijk Dienstencentrum van onze Protestantse Kerk, vertelde: 
 
 
“Door het zien van een film, waarin de Belgische actrice Dora van der Groen speelde, dacht ik 
terug aan een interview met haar, ooit door de Nederlandse televisie uitgezonden. In dat 
gesprek ging het onder andere over de vraag of ze haar enthousiasme voor toneelspelen kon 
overbrengen op anderen, haar leerlingen bijvoorbeeld. Ze zei toen: “Ik ben niet zo taalvaardig, 
ik kan moeilijk woorden vinden. Máár, het gaat ook niet zozeer om de wóórden, het gaat om 
de pauzes...(hier nam ze zelf met een zeer welsprekend gebaar een heel lange pauze)......het 
gaat om het geheim.” 
 
 
 Hier haakten mijn gedachten bij in. Het geheim, wat bedoelde ze. 
Alle dingen, die eigenlijk niet in woorden te vangen zijn: de verrukking, de verwondering, de 
diepe pijn, de teleurstelling: alles wat met de hoge en diepe punten van het leven te maken 
heeft. Er zijn geen woorden voor, en toch kun je wat woordeloos in je leeft, soms overdragen. 
 
 
En omgekeerd, als een ander met jou spreekt over wat er in haar leeft, wat voor haar 
belangrijk en wezenlijk is, dan moet je tussen de zinnen door (en met je ógen) luisteren. 
 
 
Later in het gesprek zei Dora van der Groen nóg iets dat me trof.                                                 
Omdat ze zo weinig rollen op toneel en in films had gespeeld – zo werd haar gevraagd – was 
ze dan eigenlijk niet lui? 
 
 Toen zei ze: “Lui zijn? Dat is een supertoestand.                                                                                                                                  
De tijd nemen voor zoveel dingen – juist niet voor je werk, maar voor wat zich zomaar kan 
voordoen – dát is goed. De tijd nemen: je moet een mogelijkheid scheppen, dat er iets met je 
gebeurt. Al die mensen die maar dóen, dóen, dat is geen doen, die beléven niets. 
De mogelijkheid scheppen...ruimte laten in jezelf.... Ik merk zélf hoe moeilijk het is om niet 
alles te willen vasthouden, om niet jezelf vol te stoppen of te omringen met zekerheden. 
O...durven loslaten, durven stil zijn, even ophouden met denken, durven niets doen...open zijn 
voor wat er op je toe zal komen.... 
 
Over Advent gesproken....De mogelijkheid scheppen dat er iets met je gebeurt...”. Naar de 
stilte achter deze woorden probeer ik ook te luisteren. Jij, u misschien ook! 
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HET TEKEN IS AL GEGEVEN  
 
De stem van de engel nog in haar oren, 
gaat Maria op reis, 
want geloof is uit het horen 
en het teken eerst dan een bewijs. 
 

De wereld is niet veranderd, 
de weg is nog gewoon de weg, 
maar het wonder is al op handen, 
de kiem van vernieuwing gelegd. 
 
Als een duif naar de til gevlogen 
komt haar groet bij Elizabeth aan. 
O Maria, mijn kind heeft bewogen, 
heeft het ongehoorde verstaan! 
 
Zie, het teken is al gegeven, 
die wil horen laat God ook zien: 
de onvruchtbare zwelt van het leven, 
God bevestigt: alles wordt nieuw. 
 
De hoogmoedigen worden vernederd, 
de eenvoudigen worden verhoogd, 
zingt Maria, zij zingt van de vrede, 
de Naam van de Heer zij geloofd! 
 
                                                              Inge Lievaart. 

 
                                                
 
                                         KERST VIEREN VANUIT PASEN 
 

 
In een kerkdienst vertelde ik (A.B.) eens wat over de dichter Paul Gerhardt en Gezang 141 
(Liedboek '73). Gelet op dit Gezang, dit gedicht, kun je zeggen: knielend bij de kribbe, 
ontdekte de dichter Gerhardt dat zijn leven, mee getekend door honger, ziekte en dood, in een 
veel groter perspectief stond. Hij voelde op z'n knieën dat zijn leven meer waarde kreeg door 
de liefde van God: “Voordat uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje arm en naakt, 
hebt Gij U mij gegeven.”  
Knielend ontdekte hij een geliefd kind van de Vader te zijn. 
Christus kwam ook voor hem! 
Je bent niet een druppel die zomaar kan vallen in het niets, nee je bent een kind dat door 
kunstige handen is gemaakt en aangeraakt door tedere liefde. En als je valt dan val je weer in 
die handen.                                                                                                                                       
– Waar komt die overgave van Paul Gerhardt vandaan? 
Het Kind in de kribbe kwam juist om in zijn levensgang hier dwars door de nacht van de dood 
heen te gaan en de overwinning veilig te stellen.                                                                        
Niet dat het altijd zo voelt in deze wereld. Bepaald niet. 
Maar wat een troost kan ervan uitgaan, ook voor ons, als Gerhardt, die de ellende tot in zijn 
botten kent en voelt, tenslotte kan dichten: 
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         “Temidden van de nacht des doods 
         zijt Gij mijn zon verrezen. 
         O zonlicht mild en mateloos 
         uw gloed heeft mij genezen. 
         O zon die door het donker breekt 
         en 't ware licht in mij ontsteekt, 
         hoe heerlijk zijn uw stralen” (Gez.141:3) 

 
                                                       Wat een troost en bemoediging! 

 
                                          
 
De beroemde Engelse schrijver T.S.Eliot schreef ooit een stuk met de titel: 
 
 

    De reis van de drie koningen. 
 
 
–  Je kunt het als ondertitel meegeven: “Om te léven vanwege DEZE geboorte.”  – 

 
Het was een koude tocht, en de slechtste tijd van het jaar voor een reis, voor zulk een verre 
reis. 
De wegen modderig, het weer guur, de winter op zijn strengst. 
De kamelen, die hun knieën ontvelden, hun hoeven bezeerden, werden onhandelbaar en 
legden zich neer in de smeltende sneeuw. 
 
 Menigmaal dachten we met spijt terug aan onze zomerpaleizen 
op bloeiende berghellingen, aan meisjes, in zijde gehuld, 
die gekoelde wijn ronddienden. 
 
Onze kameeldrijvers vloekten, kankerden, weigerden dienst, 
riepen om brandewijn en vrouwen. 
Onze kampvuren wilden niet branden, onderdak was moeilijk te vinden, 
de steden werden vijandig, de dorpen stug, de gehuchten smerig 
en verschrikkelijk duur: het was een ellendige tocht. 
Tenslotte reisden we de gehele nacht door, sliepen zo nu en dan 
langs de wegkant en hoorden gedurig in onze oren zingende stemmen, 
zeggend: jullie onderneming is waanzin. 
 
Eindelijk, toen het licht werd, 
daalden we neer in een luw dal, vochtig, onder de sneeuwlijn, 
geurend naar groeizaamheid; 
een beek snelde voort, een watermolen karnde het duister, 
er waren drie bomen onder een bewolkte lucht, 
en een oud wit paard galoppeerde door een weiland. 
 
Wij kwamen bij een herberg met wijngaardranken boven de stoep. 
Zes handwerkslieden dobbelden bij de open deur om zilverlingen 
en zes voetknechten schopten lege wijnzakken over de vloer. 
Maar niemand kon ons inlichtingen verschaffen, 
en zo gingen we verder, en bereikten des avonds, geen uur te vroeg, 
de plaats van bestemming; 
het was (dat mag ik wel zeggen) de moeite waard. 
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Dit alles is lang geleden, ik heb het onthouden en zou het over 
willen doen, maar ik stel, dit vooropgesteld, 
één vraag: was het doel dat ons dreef geboorte of dood? 
Wij waren getuigen van een geboorte, zeker, daar is geen twijfel aan. 
Maar als ik vroeger geboorte of dood zag, 
dacht ik dat ze tegenstellingen waren. 
Deze geboorte echter was een onverbiddelijk einde voor ons, 
een dood, onze dood. 
 
Wij keerden terug naar ons land, onze koninkrijken, 
maar voelden ons niet meer thuis in de oude orde 
tussen vreemde mensen die hun goden omklemmen. 
Ik zal blij zijn als ik andermaal sterf.” 
 
                                                       T.S.Eliot. 
 
                                    + 

 
Ik geloof....een eeuwig leven. 

 
-ds.E.Pijlman, die mijn vrouw en ik meemaakten in Amsterdam, mediteerde 
hierover- 
 
“Het jaar 2020 eindigt. Straks is het oudejaarsdag. We kijken dan soms achterom naar wat 
geweest is. Nu kijken we vooruit. 
Het laatste artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis luidt: ik geloof....een eeuwig leven. 
 
Wat wordt ermee bedoeld? 
Zonet viel het woord “vooruit kijken”. Het ligt voor de hand bij de term “het eeuwige leven” 
aan de toekomst te denken. In de andere, bijna even oude geloofsbelijdenis, die van Nicea, 
luidt het slot: “ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw.” 
 
“De er aan komende eeuw” is in het Nieuwe Testament een staande uitdrukking 
voor de toekomst zoals die door de verschijning van Jezus geopend is. 
Het menselijk bestaan is geen toevalligheid, waarbij alles eens zal verdwijnen. 
Het menselijk bestaan is ook geen kringloop, zodat alles weer terugkeert, 
maar het is te vergelijken met een spiraal. 
Daarom kan het eeuwige leven ook niet opgevat worden als een eenvoudige 
voortzetting van dit leven, maar dan “eeuwig”, eindeloos. Het is iets totaal 
anders. 
In het Nieuwe Testament schuift dat eeuwige leven deze tijd binnen. 
Zo spreekt met name Johannes over het eeuwige leven. 
“Wie in de Zoon (Jezus) gelooft, heeft eeuwig leven.” (Joh.3:36); 
“...hij is overgegaan uit de dood in het leven” (Joh.5:24). 
Je zou kunnen zeggen: het eeuwige leven begint in zekere zin hier al. 
Waar mensen hun leven afstemmen op Jezus en zijn toekomst daar begint het eeuwige leven. 
Daar is al een begin van eeuwige vreugde, zoals de Catechismus zegt. Het eeuwige leven 
krijgt daarmee iets van “het echte leven”, het leven zoals het bedoeld is. Dat krijgt hier al in 
mensen gestalte, maar – en dat is het toekomstige – 
zal eens voorgoed doorbreken. 
Wanneer weet niemand. Op welke wijze is een al even moeilijke vraag, 
omdat daarover vaak in beelden gesproken wordt. 
Maar eens zal dit menselijk bestaan tot zijn bestemming komen in een 
eeuwig leven waarin het voorgoed vrede is tussen God en mensen en tussen 
mensen onderling. 
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Wat betekent dat voor ons? 
Dat betekent dat wij niet met ons gezicht naar het verleden moeten leven, maar 
naar de toekomst. 
Vroeger was het niet beter, het wórdt beter. Het wordt eens weer “tof”, 
zoals in Genesis 1 staat (en God zag dat al wat Hij gemaakt had “tof” goed, was). 
Ja, je zou zelfs kunnen zeggen: nog beter. 
 
Dit betekent ook een stimulans om de aarde en de mensen trouw te blijven 
en grote aandacht te hebben voor het lot van mensen, met name van hen wiens lot 
allesbehalve rooskleurig is.  
 
God heeft een toekomst voor ons. 
Ondanks al ons falen (om het niet sterker te zeggen)blijft Hij ons trouw. 
Dan dienen wij ook Hem in zijn gang naar die toekomst trouw te zijn. 
En dat wij dit persoonlijk mogen geloven (ik geloof een eeuwig leven) houdt in dat er in de 
bijbel sprake is van heel persoonlijke deelname aan die toekomst. Het is niet alleen de 
toekomst van de menselijke soort, maar ook mijn toekomst. Onze toekomst, samen. 
God zelf garandeert dat eeuwig leven. Het is Zijn geschenk. 
Wij brengen die toekomst niet boven water. Al worden wij er wel bij ingeschakeld. 
Iedere dag is zo een dag van dat eeuwige, echte leven. 
Ook de “oudejaarsdag”. 
 
 
 

                                                        Zegen 
 

 
                         De Heer is vóór u 

                         om u de weg te wijzen 
. 
 
                         De Heer is naast u 
                         om u voor gevaren te behoeden 
                         en u in zijn armen te sluiten. 
 
 
                         De Heer is onder u 
                         om u op te richten 
                         als u op de grond ligt. 
 
 
                         De Heer is in u 
                         om u met vreugde te vervullen. 
 
 
                         De Heer is over u 
                         om u te zegenen. Amen. 
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Doorgeefluik 
 
a. De Bijbel in de Bijlmer 
De vorige Theoloog des Vaderlands dr. Samuel Lee laat zien hoezeer de levensverhalen van 
de 1 miljoen christenen in Nederland met een migratieachtergrond raken aan Bijbelse 
verhalen over migratie. 
Hij beschrijft welke rol de Bijbel speelt in hun leven en hoe ze ons land tot zegen zijn. 
Met portretten van een aantal migrantenchristenen. 
Het boekje is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap en kost: €12,95. 
ISBNnr.: 9789  0891 22278 
 
b. Voor eventuele vragen aan onze landelijke kerk: 030-880 18 80 
    En ook: info@protestantsekerk.nl   
 
c. U/jij las het misschien al in “Wykein” van het Friesch Dagblad: 
onze classispredikant ds. Wim Beekman doet ook mee in het boekje: 
“Van Allerheiligen tot Kerstmis. Bidden in tijden van afstand en verwachting.” 
Red. Leo Fijen. Uig. Adveniat. Kosten € 9,99. 
 
d. Zendingserfgoedkalender 2021 
Onlangs is de zendingserfgoedkalender 2021 uitgekomen, met daarop batiks. 
U kunt de kalender voor 9 euro (excl.verzendkosten) bestellen op 
zendingserfgoed.nl onder  het kopje: 
zendingserfgoedkalender 2021. 

 
   Viering Heilig Avondmaal op 6 december 
 

 
Het zal bij deze viering opnieuw anders dan anders gaan in deze “coronatijd”, maar er wordt 
wel gecollecteerd bij de uitgang, zoals voor werelddiaconaat. 
Bij alles waar het in het werelddiaconaat om gaat mogen we m.i. ook hieraan denken: dat het 
daarin toch juist ook gaat om de mensenvriendelijkheid van God. Waarvan je bijv. kunt horen 
in Titus: 2:11-14. 
 
Die mensenvriendelijkheid van God, die verschenen is, niet om weer te verdwijnen, maar om 
onder ons te wonen. 
Ook om door mensen onder ons te wonen, die door die mensenvriendelijkheid van God 
geraakt zijn.                                                                                                            
 
   Wij mogen daarvan uit Gods kracht aan elkaar als mensen laten mérken, ook in een royale 
bijdrage aan het werelddiaconaat vanuit onze kerken. Daarin zal ook mogen blíjken dat wij 
door Gods mensenvriendelijkheid geraakt zijn. 
 
Getroost en bemoedigd onder meer tot werelddiaconaat! 
Ooit kreeg ik een bladwijzer in verband met werelddiaconaat, daar stond op:                          
(uit Fil.2):”Laat die gezindheid bij u zijn, 
welke ook in Christus Jezus was – die de gestalte van een 
dienstknecht heeft aangenomen.” 
 
Dat deze bijbelwoorden voor ons en anderen een toekomstwijzer, 
een leefwijzer mogen zijn en blijken, ook in het diaconaat 
Een gezegende Avondmaalsviering toegewenst! 

In Christus verbonden, ds.Arend Bouman 

mailto:info@protestantsekerk.nl
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Beste mensen, 

 

Het is zover. Na lang twijfelen en denken hebben we ervoor gekozen om Warten te verlaten. 

We hebben hier met veel plezier gewoond, maar het heen en weer rijden en het gebrek aan 

voorzieningen waren we toch wel zat. We zijn op zoek naar een huis in Burgum. Zodra we dit 

gevonden hebben laten we het adres weten en zijn jullie van harte welkom! Eerst gaan we per 

2 december naar een vakantiehuisje in Noardburgum. We kunnen daar geen post ontvangen. 

Ons tijdelijke postadres is: Truerderdyk 4a, 9051 JC Stiens. 

 

Ruim 21 jaar gingen we hier naar de kerk en hebben veel beleefd en gedaan. We kunnen wel 

zeggen dat we de kerk kennen tot in de kleinste hoekjes.☺ Met plezier kijken we op deze tijd 

terug, een kleine en warme gemeente waar we ons erg thuis hebben gevoeld. Iedereen 

bedankt voor het meeleven en de belangstelling in goede en minder goede tijden. 

We wensen de kerk in Warten het allerbeste en hopen dat de kerk een mooie centrale plek in 

Warten mag houden die van grote betekenis kan zijn voor het hele dorp! 

Voor iedereen alle goeds en Gods zegen. Oant sjen! 

 

Hartelijke groet, 

Pieter, Diana, Mirjam en Eline. 

 

 

Bericht van Tjerk. Adema 
 
Dankbaar ben ik voor alle gebeden, berichten, kaarten en bloemen. tijdens mijn ziekte. 
geweldig! 
Ik begin weer goed te herstellen. 
Dank voor zoveel warmte. 
 
HG ;Tjerk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nieuws van de SoW-commissie van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands 
Hervormde gemeente te Warten, Wergea en Warstiens 
 

Zoals toegezegd op de gemeenteavond van 30 september j.l. zullen wij u als gemeente op de 
hoogte houden van de voortgang van de werkzaamgeden van de gemeente. 
Inmiddels is er twee maal vergaders in de Frissel te Wergea, onder leiding van ds. Maarten 
Mook (deze is reeds aan u voorgetseld in een vorige Hoedershun. 
In de eerste bijeenkomst op 29 oktober is gesproken over alle zaken die aan de orde zouden 
moeten komen tijdens het samenwerkingsproces. En waarover overeenstemming zou moeten 
worden verkregen.  Een aantal principiële inhoudelijke zaken werden op een rijtje gezet om 
voor te leggen aan de beide kerkenraden, De andere punten volgen in komende 
vergaderingen. 
Op de tweede bijeenkomst op 19 november werd de positieve terugkoppeling van de 
kerkenraden besproken. Dit houdt in dat we op de ingeslagen weg verder kunnen gaan. 
Tevens werd een door ds. Mook voorbereide brief besproken en afgerond en deze zal worden 
rond gestuurd aan alle gemeenteleden. (brief staat ook hier achter in de HH vermeld) 
Op de volgende vergadering zullen de eventuele reacties op deze brief worden besproken en 
zal het verdere tijdspad worden opgesteld. 
 
Namens de commissie,  Willy Bouma en Arend Bijlsma 
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Warten, Wergea, Warstiens, november 2020 

 

Betreft : Samen-op-Weg proces 

 

 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Zoals u zult hebben vernomen zijn de Hervormde PKN Gemeente Wartengahe en de 

Gereformeerde PKN Kerk in onze dorpen in een Samen-op-Weg proces bezig naar elkaar toe 

te groeien en langzaam maar zeker, richting een fusie van de beide gemeenten te gaan. Naast 

gevoelige punten van persoonlijke aard zijn er ook praktische punten die daartoe aandacht 

vragen en geregeld moeten worden. 

 

Op meerdere gemeente-avonden is het samen-gaan van onze gemeenten aan de orde 

geweest. Zowel vanuit die gemeente-avonden alsook vanuit onze kerkenraden is de 

nadrukkelijke wens uitgesproken om op korte termijn samen tot één gemeente te worden. In 

overleg met de classis-predikant ds. Wim Beekman is aan ds. Maarten Mook (uit Sneek) 

gevraagd het proces te begeleiden. Er is door de kerkenraden een Samen-op-Weg commissie 

ingesteld (namen, zie onder). 

 

Inmiddels, zo hebben wij na gesprekken de indruk, zijn de meeste hobbels en obstakels aan de 

orde geweest en in zorgvuldigheid genomen. 

Via deze brief willen wij u vragen of er bij u nog aandachtspunten zijn (en zo ja welke) die in de 

Samen-op-commissie en/of de kerkenraden  nog behandeld moeten worden voordat we 

volgende  stappen in het Samen-op-Weg gaan nemen. 

Mogen wij uiterlijk 21 december uw antwoord ontvangen. Vernemen wij niets van u dan nemen 

wij aan dat u van harte akkoord gaat met de ingeslagen weg en mee zult gaan in het proces 

naar de eenwording. 

 

Met vriendelijke groeten namens, 

 

De Samen-op-Weg commissie: 

 

Harma Landheer:  ghlandheer@hotmail.com  

Leentje Kalsbeek:  kalsbeekleentje@gmail.com  

Willy Bouma:   willy.bouma@gmail.com  

Arend Bijlsma:   agbijlsma@gmail.com  

Ds. Maarten Mook:  mcmook@home.nl  

 

 

 

 

 

 

mailto:ghlandheer@hotmail.com
mailto:kalsbeekleentje@gmail.com
mailto:willy.bouma@gmail.com
mailto:agbijlsma@gmail.com
mailto:mcmook@home.nl
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KINDERNEVENDIENST 

 

Het thema van het adventsproject is dit jaar: ‘Dicht bij het licht’  

Tijdens de zondagen voorafgaand aan Kerst lezen we steeds bijbelgedeeltes die gaan over 

het licht. De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer, 

maar is noodzakelijk om in het donker iets te kunnen zien. Licht is zelfs van levensbelang. 

Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Met licht is het goede nieuws van 

Kerst ook goed uit te leggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te 

brengen (Johannes 1). 

We lezen de komende zondagen in Johannes over Jezus die het licht voor de wereld is, in 

Genesis over God die het licht schept, in Jesaja over de belofte van het licht, en in Lucas over 

Zacharias die zingt over het hemelse licht. Op Kerstochtend lezen we een bijzonder 

kerstverhaal. Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie over de komst van Jezus naar 

de wereld. Het lijkt op het scheppingsverhaal. Zo wil Johannes laten zien hoe groots het is dat 

God, de schepper van het licht, in zijn Zoon, naar ons toekomt. In het kindje van Bethlehem 

komt het licht van Gods liefde ons leven binnen.  

Tijdens de kindernevendienst doen de kinderen elke zondag van advent opdrachten met de 

expeditiekaart die bij het project hoort.  

 

O kom, o kom Immanuel, Hij is nabij o Israël. 

Kijk maar naar mij, mijn stralende licht geeft jou weer zicht. 

Ik ben je sterkte God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

De nacht verdwijnt, als de Koning verschijnt. 

Wees blij, wees blij, o Israël, 

Hij is nabij Immanuel. 

Hartelijke groet en alvast gezegende kerstdagen, 

Leiding kindernevendienst 
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Samen kerkdiensten vieren 

Het blijft nog steeds het gesprek van de dag, het corona virus. ‘Het zal nog wel dit jaar 

aanhouden..’ of: ‘Jammer dat je niet zo even op bezoek kan gaan…’ of: ‘De jeugd vindt het 

wel het moeilijkst om hier mee om te gaan…’ of ‘Had gehoord dat zij/ hij ook in onze buurt 

positief getest zijn en nu in quarantaine zitten..’ en vul het zelf maar in. Ook komt het steeds 

meer dichterbij, wat sommigen ook onrustig/ angstig maakt. Het geduld raakt ook steeds meer 

op, want we hebben er zelf geen controle op doordat het ongrijpbaar is.                                                                                                          

In de week van 3 nov. werden de regels wéér iets meer aangescherpt, wat voor sommige 

instanties/ bedrijven wel de genadeklap kan betekenen. Mensen komen in de financiële 

problemen, doordat ze hun inkomen hierdoor zijn kwijt geraakt.                                                                                   

Maar aangescherpte regels zijn helaas tóch wel nodig, hoe pijnlijk het voor sommigen ook is 

en misschien nog wordt. Want de druk in de ziekenhuizen/ verpleeghuizen is nog steeds te 

groot en daardoor wordt de gewone reguliere zorg ook weer afgeschaald om ruimte te maken 

voor de coronapatiënten.                                                                                                                  

Daarom is het nu zeker belangrijk om ons strikt aan de regels te houden, om de dalende lijn 

nóg meer te laten zakken. Zodat we samen verlost kunnen worden van het corona virus.        

Ook als gemeente van Christus, hebben we regels meegekregen om er vanuit te leven de 10 

geboden. En dat valt vaak ook niet altijd mee, maar is wel Zijn leidraad in ons dagelijks leven 

tot behoud.                                                                                                                                                     

Maar nu in deze coronatijd hebben we ook (maat-)regels opgekregen van het RIVM, waar we 

ons aan moeten houden. Dat is zeker ook een hele klus, vooral nu het zolang duurt.                       

Wij zijn nog steeds dankbaar/ bevoorrecht dat we kunnen en mogen samenkomen, als kleine 

gemeente van Warten/ Wergea en Warstiens. DV en zolang de gezondheid het toelaat, met 

de hygiëne regels en de 1-1/5 mtr. afstand. Willen we dat graag samen zo goed mogelijk 

proberen te waarborgen.                                                                                                                            

Namens de kerkenraad voelen we ook dat stukje verantwoording hierin en deze regels 

hieronder zijn nog steeds van toepassing tijdens onze samenkomsten. 

Kerkdiensten zullen gehouden worden met inachtneming van de regels van RIVM;                                                                 

dit houdt in:  

- Binnenkomst handen ontsmetten.                                                                                                                                                  

- Tijdens het lopen is een mondkapje verplicht.                                                                                                                                                      

- Voldoende 1-1/5 mtr. afstand tussen de mensen.                                                                                                                                   

- Niét samen zingen                                                                                                                                                   

- Collecte bij de uitgang.                                                                                                                                                                    

- Voldoende ventilatie.                                                                                                                          

De diensten zullen anders van opzet zijn, iets korter duren en er is koffie/thee na de dienst. 

Gelegenheid om na te praten over de dienst. 

Laten we in vertrouwen op Hem, samen goede en gezegende diensten blijven vieren.                      

De vlag die buiten wappert, zegt genoeg: ‘Houd moed, heb lief!’  
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       Zondag 13 december 2020:       Oecumenische Adventsviering         

                  Thema: “zwart-wit”   
   

 
                                                             Escher  

  

1e viering: in Geref. Kerk, Warten  Aanvang:  09:30 uur* 

2e viering: in de RK St. Martinuskerk, Wergea 

Aanvang: 11:00 uur* 

 

         Voorganger: ds. Alice Buizer-Tchiengang 

             Ondersteund door de leden van de werkgroep Advent 

             Orgel: Haijte Haijtema,   Gamba:  Janneke Landman 

 

           Opgave beide locaties verplicht vóór 7 december bij: 

Harry de Groot: 058 255 12 32, grootdeharry@gmail.com 

 

             IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !! 

  
*  Er wordt steeds getoetst en indien nodig aangepast aan de dan geldende coronamaatregelen van 

de overheid  
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Voedselbankactie 
 
 
Mensen en kinderen sterven van de honger, 
dagelijks zie je het op tv, 
Mensen oud en mensen jonger, 
hoe heeft de wereld er vrede mee? 
 
Kunnen we er iets aan doen 
of het enkel maar betreuren? 
Erger je je geel en groen 
of denk je: Hier zal het niet gebeuren! 
 
 
Armoede in Nederland is geen kwestie 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 een continu gebrek aan geld. Om deze mensen te steunen organiseren wij dit 
jaar, net als voorgaande jaren, weer een voedselbankactie. Hiervoor hebben we uw hulp 
nodig! 
 
 
 
Wat kunt u doen? 
Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om producten 
als: macaroni/rijst, sauzen en mixen, broodbeleg, aardappelen, harde groenten (bieten, 
wortels, koolsoorten, blik- en potgroenten) wasmiddel, toiletartikelen, babypoeder, enz.  
 
 
Deze producten kunt u van donderdag 10 t/m maandag 28 december inleveren bij: De 
supermarkt in Wergea; (i.v.m. corona, dit jaar svp geen versproducten), Fam. van 
Werkhoven (De Greiden 6 te Warten), de katholieke kerk in Wergea, de doopsgezinde 
kerk in Grou en de gereformeerde kerk te Warten 
 
 
Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door donateur 
te worden, het geven van een gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank Leeuwarden) 
of door u aan te melden als vrijwilliger (tel: 058-2553994, e-mail: 
info@voedselbankleeuwarden.nl). 
 
 
 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
Met een vriendelijke groet, 
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@voedselbankleeuwarden.nl
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Onze vrouwenbond NCVB opgericht in 1958,  later werd het ‘Passage’                                                      
en nog weer later ”Mei elkoar ien”  
 
 
Voor de laatste keer samen op reis, dinsdag 13 oktober 2020 

 

Om kwart voor 4 vertrokken we naar ‘De Hûskeamer’ in Oudega, 

 

Hier werden we hartelijk ontvangen met koffie en oranjekoek 

En daarna nog aan de advokaat of frisdrank en hebben we genoten van een heerlijk buffet. 

Het was heel gezellig om elkaar weer eens te zien in deze coronatijd. 

Tiny Otten werd bedankt voor het vele werk wat ze altijd voor de bond gedaan heeft 

en als bedankje kreeg ze een hartelijk applaus en een prachtig boeket bloemen. 

Ook wij kregen een bloemetje mee naar huis. 

Met onze buikjes vol en de pot leeg ging ieder weer terug naar huis, 

Naar Wergea, Burgum, Drachten, Stiens en Warten. 

 

Martje 
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Help Present om Sinterklaas te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hebben Stichting Present en Sinterklaas iets met elkaar te maken??.  
Op een speciale manier: ja. 
 
 
 
 
Sinterklaas is als gulle gever van cadeautjes bij ons goed bekend. Present is minder bekend, 
maar wil Sinterklaas zijn voor gezinnen, waar geen geld voor cadeautjes is. 
Door de coronatijd kunnen wij geen feest organiseren maar koppelen gezinnen die willen 
geven aan gezinnen, die met deze gift Sinterklaas kunnen vieren. Als gever kunt u zich 
opgeven via e mail info@presentleeuwarden.nl Present regelt de verdere gang van zaken. 
  
                         
 
 
Voor dit doel  kunt u  ook  een gift over te maken op bankrek.nr:  
NL03 RABO 0149 9235 89 t.n.v. stichting Present Leeuwarden.                                                                             
Donateur worden kan ook; graag zelfs. Present is een zgn. ANBI instelling;                                                          
giften kunnen dan onder bepaalde voorwaarden van de I.B. worden afgetrokken. 
 
 
 
 
Present wil een brug slaan tussen mensen die iets willen geven (bijv. tijd) en mensen die 
hiermee kunnen worden geholpen. Dit op basis van het Evangelie van Jezus Christus, die oog 
had voor deze mensen. Het is ook “Kerk zijn op maandag”.  Vrijwilligers/ mensen die tijd willen 
geven (voor diverse functies) zijn zeer welkom. 
 
 
 
  
Meer weten? Kijk op www.stichtingpresent.nl/leeuwarden of bel met Pieter Kooistra tel. 058 
2880038 E-mail p.kooistra31@upcmail.nl. Wij zijn ook graag bereid om op uw vergadering 
meer over Present te vertellen, door een “10 minuten verhaal” of een P.P. presenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@presentleeuwarden.nl
mailto:p.kooistra31@upcmail.nl
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Kerkenraad: 
  
         preses:     
         scriba:     Botina v/d Hoek-van der Meulen        tel. 2552453 of  0611082856  
                      e-mailadres: scriba@pknwarten.nl  
 
 penningmeester: Jannie Postma-v/d Werff  tel. 2551963  
 
 adres voor alle mutaties, verhuizingen, brengen/halen 
 attestaties, geboortes enz.: Taeke de Jong   tel. 2551086 
 

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

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

  
 Preekvoorziening: 
 
   Ardien Finnema - Daling     tel. 2551247  
   
 

  
 Telefoonnummer  Geref. Kerk Warten:                     06 22 650 247 
 Redactieadres  Hoedershûn:    Email: hoedershun@gmail.com 
  
         Kopij voor de 1e Hoedershûn 2021  inleveren:   voor  8 januari 2021 

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

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

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

 

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

  

        website van de kerk: www.pknwarten.nl 
 
_________________________________________________________________________________ 
  

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

 
 
    8 januari 2021 
 
  15 februari 
 
  19 maart 

 

http://www.pknwarten.nl/
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Kinderen: 

 

Letter van de dag:  j                                                                                                                                                                                                                    

Woord van de dag:  Jezus                                                                                                                                                                                                     

Tekst van de dag:  Lucas 1: 30-31 

 

Hoor je wat de engel zegt? Het zijn precies dezelfde woorden die de engel eerder 

tegen Zacharias zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn.’ Maria hoort dezelfde boodschap:’Je 

hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois’ 

Wat geweldig is dat van God: Hij kiest zo’n gewoon meisje uit voor zo iets bijzonders!                                              

Dit gewone meisje mag een bijzonder Kind krijgen, een Kind dat ze Jezus moet 

noemen. 

Weet je wat de naam Jezus betekent? Het betekent: ‘God redt.’ In de tijd van Maria 

was dit een gewone naam. Maar nu, bij het kindje van Maria, krijgt het wel een heel 

bijzondere betekenis. Want dit Kind zal precies gaan doen wat zijn naam betekent: 

mensen redden. 

Jezus redt mensen door zonden te vergeven. Hij haalt alles weg wat mensen bij God 

vandaan houdt. Dan zijn mensen weer helemaal vrij om te leven zoals God het heeft 

bedoeld. Dat geldt natuurlijk ook voor jou! Ook jij kunt door Jezus weer leven zoals 

bedoeld. 

Jezus wat een mooie naam. 

8+: Kun je de naam van  Jezus mooi opschrijven in zoveel mogelijk verschillende 

talen? 

☺ Zing of luister met elkaar het lied: ‘Zijn naam is Jezus…’  

Bron: Advent ABC voor gezinnen 
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