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

 
                                                   56e jaargang nr  2 – februari-maart 2023 

 
 
   
 
 
     
 
 

   Wat klaar staat op de tafel,                                                                                                                                                    
   het goede van het land,                                                                                                                                                          
   gaat hier met alle liefde                                                                                                                                                      
   van hand tot hand. 
   
   Wij zegenen U, Vader,                                                                                                                                
   als gastheer in de kring:                                                                                                                
   genoeg is er voor vriend                                                                                                                                   
   en voor vreemdeling. 
     
   O bron van alle leven                                                                                                                                                   
   bewaar ons voor elkaar.                                                                                                                           
   Uw goedheid is het licht,                                                                                                                                
   wij uw kandelaar. 
 
   Lied: 233 
   
   Uit: 40 dagenkalender 2023 
   
   Uit liefde voor jou/ ontvangen en delen. 
   
   Petrus PKN 
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 Agenda        

  

 15 maart :       Film avond in De Frissel, titel:" Nowhere Special " .                                                         
              Aanvang 19.45 uur in De Frissel te Wergea.                                                                                      
              Inloop: 19.15 uur, dan staat de koffie/ thee klaar. 

 
                                       Iedereen is welkom en de toegang is gratis !                                                                                                 
   Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten.                                                                    
   Deze filmavonden hebben een interkerkelijk karakter 

     
    
29 maart :  Gemeenteavond in de Geref. kerk. Nadere meededelingen volgen in het  
  jaarboekje en in de kerkdiensten 

 
Verjaardagskalender 

  

    

    3   maart     Foke Dijkstra-de Groot    82 jaar 
 

 
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd / tige lokwinske!!                                                                           
Veel liefde en gezondheid in het nieuwe levensjaar toegewenst namens ds. A. Bouman en de 
kerkenraad. 
In de verjaardagskalender staan de gemeenteleden die 70 jaar of ouder hopen te worden.                                      
Vindt u/ jij het ook fijn om iemand via ons kerkblad de felicitaties over te brengen?                                                
Of wilt u liever niet hierin worden vermeld, geef dit dan even door aan de redactie of de 
scriba.    
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    Uit de gemeente:  

 
 

 
 Geboren 13 jan. 2023:   Tess                                                          

 dochter van Denise en Ewoud v.d. Berg.                                             

 Lief zusje van Maud. Oosterburen 23                                                              

 in Warten    

                                                                                                                                                        

 Van harte gefeliciteerd met jullie dochter,                                                      

 we wensen jullie Gods liefde bij het opgroeien.  

    

 

  

 

 Geboren 31 jan 2023:   Hilde                                                                   

 dochter van Taede en Sytske Sibma,                                                  

 Meagere Weide 27 in Warten.                                                                               

 Ook deze ouders, van harte gefeliciteerd met jullie dochter.                                                           

 Dat ook zij omringd mag worden met Zijn en jullie liefde.  

  

 

 Wat zijn we verheugd en dankbaar met deze ouders,                                                                       

 met hun nieuwgeborenen.  

 

 

 

 

 

 Weet je, dat de vader je kent. 

 Weet je, dat je van waarde bent.    

 Weet je, dat je een parel bent? 

 Een parel in Gods hand, 

 Een parel in Gods hand. 

 

 Tekst: Rikkert S. Zuiderveld / G. Hettasch https://youtu.be/E73f8uhlQBw  

https://youtu.be/E73f8uhlQBw
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 Onze gebeden zijn voor Zijn gemeenten, dat we Zijn leiding en liefde om ons heen mogen 

 blijven ervaren. Vol vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan, met Hem.                                            

 Ook voor de kinderen/ jongeren, willen we bidden om Zijn liefde bij het opgroeien in deze 

 roerige en onstuimige wereld.                                                                                                                                     

 Voor al de zieken in ons midden, zowel geestelijk als lichamelijk. Dat Hij hun nabij wil blijven 

 met Zijn liefde en kracht bij het herstel.   

 God, zoveel mensen die wanhopen                                                                                                                                    

 en de hoop op een betere toekomst verloren hebben                                                                                                          

 de hoop voor zichzelf opgeven.                                                                                            

 Daarom bidden wij om nieuwe hoop om te vertrouwen                                                                                     

 dat U niet loslaat wat uw hand begon. Amen  

 Margreet Verspuiij-Visser  Uit: help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden PKN, 2016. 

 Voor een ieder goede weken, 40 dagen tijd, stille week… 

 Namens ds. A. Bouman en de kerkenraad.    
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 Voor alle ouders 
 
  
 Voor alle ouders, die geen raad meer weten,                                                                                                                                
 bid ik, o God, wilt U hen niet vergeten.                                                                                                   
 Hun kind heeft alles wat het hart begeert                                                                                                          
 en misschien daardoor ‘t bidden afgeleerd.  
 Voor alle ouders, die het zo maar laten,                                                                                            
 en ook voor hen, die steeds maar blijven praten,                                                                                           
 bid ik, o God, is zwijgen hier ook goud?                                                                                                      
 Maar als ze spreken, gaat het steeds weer fout. 
 Voor alle moeders, die zich af gaan vragen:                                                                                                      
 ik heb dit kind toch negen maand gedragen,                                                                                                         
 ik bad toen voor mijn ongeboren kind…                                                                                                
 bid ik, o God, U zoekt toch, en U vindt!.  
 Voor alle vaders, die vaak peinzend denken:                                                                               
 heb ik dit kind wel aandacht willen schenken,                                                                                             
 of ging mijn werk, en ook mijn auto voor?                                                                                                        
 Bid ik, o God, breng het kind weer in het spoor. 
 U weet, hoe deze ouders lijden.                                                                                                                
 Steeds weer die kloof, het is niet te vermijden.                                                                   
 Want wat voor hun de grootste rijkdom is,                                                                                        
 dat voelt hun  kind niet eens als een gemis.  
 O God, toon al die ouders uw erbarmen.                                                                                                   
 U gaf uw Zoon eens in Maria’s armen.                                                                                                          
 U bent het God, die al hun zorgen kent,                                                                                           
 omdat U zelf, ja zelf, ook Vader bent! 
 
 
 Johanna W. van Eelen. 
    
             UIt:  Schuilen uit het hart; Kok - Kampen. 
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 Dagboekje:  
 
 
 “Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Deze vraag van Jezus aan zijn leerlingen is vandaag even 
 actueel als 2000 jaar geleden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘De weken vóór 
 Pasen zijn een uitgelezen moment om stil te staan bij ons eigen antwoord. Het dagboekje 
 werpt licht op het veelzijdige beeld van Jezus dat uit de evangeliën en de brieven in het 
 Nieuwe Testament ontstaat. 
  Ook teksten uit het Oude Testament die de eerste christenen in verband brachten met Jezus, 
 komen langs. Een volledig plaatje van wie Jezus was en is, is waarschijnlijk onmogelijk te 
 geven. Toch worden we uitgenodigd om telkens opnieuw antwoord te geven op die vraag.’ 
 Het dagboekje ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’  bevat voor elke dag in de veertigdagentijd                                                               
 een Bijbelgedeelte met korte uitleg en een vraag om over na te denken.                                                                               
 Het boekje leidt lezers door het Oude en                                                                                         
 het Nieuwe Testament, waardoor ze steeds meer ontdekken over wie Jezus is.   
                                                                         
 Het is gratis aan te vragen via:  
                         
  https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen/                          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen/
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 Meditatief 
 

 Gebed bij het begin van de veertigdagentijd, vanaf woensdag 22 februari: 
 
 
 Onderweg naar Uw Koninkrijk 
 en in het spoor van Jezus Christus 
 raken wij de weg soms kwijt. 
 
 Geef ons de tijd, Here God, 
 om ook stil te staan, 
 ons te bezinnen. 
 
 Weten wij nog waar het U om begonnen was? 
 
 Zijn wij nog trouw aan de van U ontvangen gaven? 
 
 Zien wij met liefde naar elkaar? 
 
 Drinken wij nog uit Uw bron? 
 
 Zuiver onze blik, o God, 
 dat wij niet voor onszelf verborgen blijven. 
 Zuiver ons hart, 
 dat het niets wil dan Uw gerechtigheid. 
 
 Eeuwige, gun ons momenten 
 om stil te staan, 
 en ons te bezinnen. 
 Amen. 
 
 
                              Naar ds.Hette Domburg. 
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 Over vasten gesproken….. 
 wat mag dat wel zijn? 
 Bijvoorbeeld dit misschien: 
  
 – je onthouden van overdaad en schenken van overvloed 
 – verschillen niet benadrukken, maar bouwen op wat verbindt 
 – ontevredenheid plaats laten maken voor dankbaarheid 
 – loslaten van pessimisme en groeien in realisme 
 – je zorgen relativeren en de voorzienigheid prijzen 
 – stoppen met klagen en blij zijn over waardering 
 – verminder je schaamte en geniet van vergeving 
 – laat je niet ontmoedigen, maar vermeerder hoop 
 – laat lusteloosheid varen en ga voor enthousiasme 
 – ga minder af op vermoedens en laat je leiden door waarheid 
 – verminder je lawaai en geniet van de stilte 
 – niet een grote mond en een klein hart, maar een ruim hart 
    en een bescheiden mond 
 – achterdocht omzetten in vertrouwen 
 – onverschilligheid vervangen door betrokkenheid 
 
 Zo kan vasten mogelijk zijn: 
 ontvangen wat nodig is, 
 schenken wat mogelijk is 
 en liefhebben waar ruimte is. 
                                                       + 
 

 Om over na te denken 
 
 – “God belooft de dingen die Hij Zelf doet. 
    Het is niet zo dat Hij iets belooft en het 
    een ander dan laat doen. 
    Dat zou geen beloven zijn, maar voorspellen.” 
 
 –“De apostel Paulus zegt dat God niet ver 
    is van ons mensen: “Want in Hem leven wij 
    en bewegen zij ons en zijn wij.” Wat is het dan 
    verschrikkelijk om ver te zijn van Hem, Die 
    overal is.” 
 
 – “Laat het geloof in mij groeien. 
    En de hoop. 
    En de liefde.” 
 
 – “De aarde beregent zichzelf niet. De aarde 
    geeft zichzelf geen licht. Zoals de aarde 
    regen en licht van de hemel verwacht, 
    moet een mens genade en waarheid van 
    God verwachten.” 
                                  Augustinus 
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 Naar aanleiding van de “Biddag voor gewas en arbeid”: 
 
                         Medewerkers van God 
 
 
 God heeft als kroon op zijn wereld-in-wording 
 ons ménsen gevormd naar zijn beeld, 
 om hier op aarde als zijn vrije medewerkers 
 zijn bedoelen te vertolken. 
 
 Hiertoe bestemd, mag niemand enkel leven 
 voor zichzelf en zijn profijt,- 
 laat staan dat hij als een vandaal 
 zijn zeis zou halen door de bloemen in Gods hof 
 en Gods bedrijf als kwade macht zou ruïneren. 
 
 ‘t Is juist de eerste taak die ons is toebedeeld, 
 Gods aardse domein met zorg te beheren, 
 kwaad en vergif te bestrijden, 
 en de natuur te verrijken door onze kultuur. 
 
 God overvraagt zijn medewerkers niet. 
 Want Hij verlangt van iedereen slechts goed gebruik 
 van de begaafdheid die aan hem is toevertrouwd, 
 al is ‘t maar één talent. 
 
 Dit betekent tevens, dat de mens-van-God 
 als verder niemands knecht zichzelf mag zijn.” 
 
 – Naar Genesis 1:26-27;Gen.2:15-16;Mat.25:14-30 
 Uit:”Weg-Wijzer Worden”, dr.F.L.Bos.                             
                              
     + 
 
 
 

            Delen in “volgen van Jezus” 
 
 – “Hoe brengt Jezus ons bij God? 
 Door als priester zijn leven vrijwillig te geven 
 als offer voor onze zonde en ons tekort, 
 door in onze beproevingen, twijfels en lijden 
 voor ons te bidden, 
 en door ons te zegenen in ons dagelijks leven.” 
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 Toelichting: 
 “Jezus maakt de beweging van God naar ons en van ons naar God. 
 Typisch de taak van een priester. Priesters maken het mogelijk 
 om te communiceren met God. Ze helpen de barrières tussen God 
 en ons te slechten. Zo was het in het Oude Testament.Totdat Jezus kwam. 
 Hij alleen kan écht overweg met de breuk tussen God en ons 
 vanwege onze zonde en ons tekort. Hij komt tussen God en ons 
 in staan. Hij geeft zijn leven als een vrijwillig offer. 
 Hij bidt voor ons, in ons lijden en in onze twijfels en beproevingen. 
 Hij zegent ons in ons gewone, dagelijks bestaan. 
 Dat kan alleen Jezus doen. 
 Ons zegenend nabij zijn, ons biddend vertegenwoordigen bij 
 de Vader in de hemel, onze schuld verzoenen door het offer van 
 zijn leven te brengen. 
 Elke priester is vervangbaar, behalve deze. 
 Omdat er maar één weg tot God is, Jezus Christus, zijn Zoon, God 
 die mens geworden is – om ons mensen bij Hem thuis te brengen.” 
 
 Uit: Christelijk geloof, in vragen, antwoorden en toelichting, 
 Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, Utrecht 2019. 
 
                                         + 
 

   DOENERS 
 
 “Ze had niet zoveel met de Bijbel. Voor vergaderen en diepzinnige 
 gesprekken over geloof en Bijbel moest je bij haar niet zijn, 
 Ze was niet voor niets diaken geworden. Het liefst stak ze de handen 
 uit de moouwen. 
 
 Daar zat ik dan. Ik heb een zwak voor die doeners in de kerk. 
 Ze staan er maar! Maar tijdens mijn reguliere bezoeken als 
 classispredikant aan kerkenraden wil ik ook graag een spade 
 dieper steken. Wat bezielt je als ambtsdrager? Welk personage uit 
 de Bijbel inspireert je? Welk lied houdt je in beweging? 
 
 Deze diaken, zoveel was duidelijk, had niet zoveel met mijn insteek. 
 Ik vond het mooi dat ze het zei. Blijkbaar was de kerkenraad veilig 
 genoeg en riep mijn aanwezigheid niet alleen sociaal wenselijke 
 antwoorden op. Wat ik haar precies geantwoord heb, weet ik niet meer. 
 Het zal iets geweest zijn in de trant van:”Mooi dat je warm loopt 
 voor de diaconie. Geloof uit zich niet alleen in woorden, maar ook in 
 de dingen die je doet voor een ander.” 
 
 Het gesprek ging verder. De sfeer was goed. Zoals eigenlijk altijd in 
 de kerkenraden waar ik op visite ga. Natuurlijk zijn er zorgen over de 
 jeugd die moeilijk te binden is, over de financiën en de bestuurskracht. 
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 Maar in al die kerkenraden brandt ook een vuurtje. Liefde voor de kerk, 
 trouw aan de geloofsgemeenschap, de waarde van de liturgie, de 
 warmte in het omzien naar elkaar. 
 Een half uurtje na haar eerlijke reactie nam de diaken opnieuw het woord. 
 Blijkbaar was ze getriggerd door iets wat een ander zei. 
 “Dat vind ik altijd zo mooi in het verhaal van de bamrhartige Samaritaan”, 
 zei ze. “Hoe hij zijn medemens gewoon helpt.” Ik kon het niet laten en 
 zei tegen haar, met een “knipoog” in mijn stem: 
 “Toch verrassend, die Bijbel, vind je niet?” 
                                                       
                            Uit” #protestant”, ds.Wilbert van Iperen, classispredikant. 
 
 

 Doorgeefluik: 
 
 a. “Toegewijd leven”, over recht doen aan al wat leeft. 
       Sam Janse e.a., prijs 13,99 euro. 
 De wereldwijde klimaatcrisis dwingt ons om na te denken over onze 
 levensstijl. Wat zijn de gevolgen van onze keuzes, hier en nu, dichtbij 
 en ver weg? Wat vraagt het vandaag om toegewijd te zijn aan God 
 en onze naaste? 
 Dit boek legt de Bijbel naast onze ecologische realiteit en helpt om 
 over confronterende vragen met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt 
 verrassende inzichten in veelal onbekende Bijbelgedeelten. 
 Deze bijdragen worden afgewisseld met korte, inspirerende interviews 
 met mensen die de thematiek van dit boek in hun leven handen en 
 voeten proberen te geven. 
 
 b. Podcast-serie “Waren woorden”: 
 In deze serie gaat theoloog Kees van Ekris in op de actualiteit van 
 de vraag: “Wat is waarheid?”. 
 In elke podcast staat een bekende figuur uit de christelijke traditie 
 centraal, onder wie de schrijver Henri Nouwen en Leger des Heils-majoor 
 Alida Bosshardt. In studiogesprekken gaat van Ekris over hen in 
 gesprek met tijdgenoten, onder wie de politici Carola Schouten en 
 Pieter Omtzigt. 
 – Dowload “Waar woorden” in de appstore of luister via eerstdit.nl. 
 
 c. “Liturgie van het alledaagse” – heilige gebruiken in het gewone leven. 
 Alles wat we doen verdient aandacht en kan een heilig gebruik worden, 
 meent Tish Warren. Zij is met haar man als geestelijke verbonden aan 
 de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika. 
 “Zo verheven als het woordje heilig klinkt, zo eenvoudig weet ze het in de 
 praktijk te houden.  In elf hoofdstukken beschrijft het boek de gang 
 van de dag, van opstaan tot slapen.en verbindt het steeds met rituelen 
 in de kerk. Ee liturgische blik op het alledaagse leven dat niet meer 
 gaat om het alleen maar doen van de talloze dingen die gepland staan 
 op een dag, maar om de vraag hóe je ze doet.” 
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 Tegen de achtergrond van de dienst op zondag 5 februari 
 rond het thema : “Merken we wel eens iets van God?”, 
 en Lied 864:5 dat we in aansluiting op dit gedicht zongen: 
 
            

   Een God die spreekt 
 
 God is een God die spreekt, 
 Hij geeft ons niet prijs aan de stilte, 
 Hij zoekt ons, noemt onze naam, 
 
 licht werpt Hij in de duisternis, 
 Hij schept nieuwe mogelijkheden, 
 Hij baant een weg, opent een toekomst, 
 
 God is een God die spreekt, 
 vreemd, ongehoord, een openbaring, 
 verstaanbaar, vlakbij, menselijkerwijs, 
 
 wij horen zijn stem 
 in de geschiedenis van Israël, 
 verhalen van geboorte en uittocht, 
 
 toen en daar, hier en nu, 
 altijd, overal van kracht, 
 een eindeloos verhaal, 
 
 wij horen zijn stem 
 in de geschiedenis van Jezus, 
 Opgestane uit de dood, 
 
 Zoon van Israël, Mensenzoon, 
 tijdgenoot, broeder van ons, 
 Licht der wereld, Woord dat vlees werd. 
 
 
                              Hans Bouma 
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 Beste lezer, 
 
 
 
 De voedselbankactie van afgelopen 
 december 2022 was ook ditmaal weer 
 een succes! We willen jullie allen heel 
 hartelijk bedanken voor jullie gift. In 
 totaal zijn er behoorlijk aantal dozen 
 naar de voedselbank gebracht. Naast 
 alle gulle gevers, willen we verder de 
 familie Dijkstra van de supermarkt in 
 Wergea bedanken voor hun medewerking.  
 Het is fijn om te zien dat er in onze dorpen oog is voor mensen die het minder hebben 
 getroffen. Dankzij de voedselbank worden iedere week tienduizenden voedselpakketten 
 uitgedeeld. Hiermee worden per jaar meer dan 100.000 mensen geholpen.  
 
 Met een vriendelijke groet, 
 
 De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens 
 

 

 
 
  

  Een kadercursus in jouw gemeente?  
 
 Visie  
 We willen investeren in mensen van de kerk zodat zij toegerust en gemotiveerd de kerk 
 blijven of gaan dienen op de plek waar zij al zijn, of nog mogen ontdekken.  
 
 Gemeenteopbouw via geloofsopbouw  
 De achterliggende visie bij de invulling van de training is dat gemeenteopbouw altijd via 
 geloofsopbouw plaatsvindt (zie www.levenuitdebron.nl bij visie). Als er geïnvesteerd wordt 
 in het geloofsleven zal dat positief doorwerken in de opbouw van de gemeente. 
  
 Voor wie  
 De training is gericht op mensen die verantwoordelijkheid willen nemen in de gemeente 
 via ambt of andere vorm van dienstbaarheid. De training is een combinatie van onderricht, 
 groepsgesprekken, interactief brainstormen en elkaar bemoedigen en opbouwen door 
 woorden en gebed. We willen praktiseren wat we horen.  
 
 Door wie  
 Voor deze training kun je gebruik maken van de toerusters van Leven uit de Bron (zie 
 www.levenuitdebron.nl bij community).  
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 Inhoudelijk  
 Inhoudelijk heeft de stichting al een beproefd concept liggen. Thema’s als: ‘Ruimte voor 
 de Geest in de kerk, in jou’, ‘Wat is geestelijk ouderschap en wat betekent dat voor 
 geloofsoverdracht?’, ‘Hoe leidt God jou en Zijn gemeente?’ en ‘Eenheid in Christus, wat 
 betekent dat voor jouw gemeente?’. In overleg kan er gekeken worden wat er aan 
 specifieke vragen leeft in de plaatselijke geloofsgemeenschap als toevoeging en kunnen 
 we afstemmen op de lokale situatie.  
 Opzet  
 Het advies is om voor meerdere (aantal in overleg) zaterdagen te kiezen. Dit om een hele 
 dag intensief bezig te kunnen zin. Alle dagen zijn ook met elkaar verbonden en bouwen 
 voort op de andere dagen. Qua tijd is het advies van 10:00-16:00 met een lunchpauze.  
 Onkosten  
 De gemeente betaalt de toerusters volgens afgesproken tarief per uur + reiskosten.  
 Info en overleg  
 Voor verdere info en overleg kun je contact opnemen met ds. Jelle de Kok via  
 jelle@levenuitdebron.nl of 0625524481 
 

             Bijbellezen: een stimulans via onderwijs en training  
 Bijbellezen is belangrijk voor het geestelijk leven. Dat wordt breed erkend in de kerken van 
 Nederland. Tegelijkertijd is er steeds mee moeite om de Bijbel open te slaan. Als stichting 
 Leven uit de Bron stimuleren wij om de Bijbel te openen en te drinken uit de Bron.  
 Om uw gemeente daarbij te helpen zijn er toerusters verbonden met onze stichting die 
 Bijbellezen stimuleren en je helpen ontdekken hoe mooi het is.  
 Eén van onze toerusters is Bram van Putten.  
 Bram is gepromoveerd theoloog op het OT. Heeft jaren onder studenten gewerkt via IFES, 
 heeft lesgegeven via de Bijbelschool Wittenberg en is actief als leraar voor het  Evangelisch 
 College. Daarnaast is hij 3 jaar als pionier actief geweest in de Stroom in  Kampen. Daar heeft 
 hij veel ervaring opgedaan in het samen Bijbel lezen, delen en bidden.  
 Vanuit de stichting Leven uit de Bron wijzen wij u op de mogelijkheid om Bram van Putten 
 te vragen om in uw gemeente cursussen en trainingen te geven. 
  
 Enkele mogelijkheden:  
 • ‘Het Oude Testament in een dag’. Het grote verhaal het OT komt aan bod en er wordt 
 stil gestaan bij een aantal belangrijke thema’s als schepping en zondeval, redding en 
 roeping, het karakter van God en (het werk van) de Geest.  
 Deze training kan ook in vier avonden (of zes, als je ook het NT meeneemt). Kennis van  het 
 grote verhaal is belangrijk.  
 • Onderwijs over een Bijbelboek of meerdere bijbelboeken.  

 • Een interactieve bijbelstudie om te ervaren hoe leuk, verrijkend en waardevol het is om 
 samen Bijbel te lezen. Kan met grote groepen.  

 • Trainingen voor kringleiders hoe je een gesprek over de Bijbel leidt en voorbereidt.  

 • Een training om leesvaardigheid te vergroten. Een training waarin mensen handvatten 
 gegeven worden hoe je verhalen in de Bijbel leest.  

 • Bijbel en kroeg: Een training over Bijbellezen met hen die niet vertrouwd zijn met de  Bijbel.  
 
 U kunt zelf contact zoeken met Bram van Putten via mobiele nr. 0639722042 of via email 
 bramvanputten@icloud.com 
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 Ontmoeten 
 
 Ontmoeten is de stap durven zetten, je ware gezicht durven tonen,                                                          
 je vrees opzijschuiven, en je vertrouwen aan iemand schenken,                                                         
 weten dat je geborgen bent.                                                                                                                  
 Ontmoeten is niet veel vragen stellen, aandringen of uitpluizen,                                                    
 beslag leggen of veroordelen.                                                                                                                     
 Ontmoeten is nooit ‘moeten’ het is aanvoelen,                                                                                              
 luisteren, stil worden. Ontmoeten geeft nieuwe horizonnen aan je leven.                                                         
 Je moet voortaan je kleinheid en onmacht niet meer verbergen,                                                                         
 je moet ze niet langer alleen dragen.                                                                                                     
 Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.  
 
 Erik Stijnen; uit: Recht uit het hart * Gooi en Sticht Hilversum.  
 https://www.facebook.com/JongProtestant 
 
 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/JongProtestant
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 Ga mee op werkvakantie naar Latijns-Amerika, Afrika, Azië of Nederland 
 
 
 Een World Servants-werkvakantie is een ervaring die je nooit meer zult vergeten. Twee tot 
 drie weken lang ben je onderdeel van een cultuur in Afrika, Azië, Latijns-Amerika of 
 Nederland. Je gaat tijdens je werkvakantie vrijwilligerswerk in het buitenland doen met een 
 groep leeftijdsgenoten uit Nederland en leeft midden tussen de lokale bevolking. Samen bouw 
 je mee aan een school, woningen of een kliniek. Op deze manier  draag je bij aan de 
 leefomstandigheden in de gemeenschap. 
 
 
 Naast het bouwen doe je nog veel meer: je bezoekt een familie in 
 het dorp, speelt een potje voetbal met de plaatselijke bevolking, 
 vertelt een Bijbelverhaal aan honderden kinderen en gaat 
 cultuur snuiven in de omgeving. 
 Wil jij deze onvergetelijke ervaring ook eens meemaken? 
 INFO: https://www.worldservants.nl/werkvakantie  
 
 
 
 Wat doet WORLD SERVANTS? 
 World Servants gelooft in dienstbaarheid. Om iedereen te laten ervaren dat dienen werkt, 
 organiseren we over de hele wereld bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Nederlandse 
 jongeren bouwen daar samen met lokale jongeren aan gebouwen als klaslokalen of klinieken. 
 Door het contact tussen de lokale gemeenschap en de Nederlandse jongeren ontstaan veel 
 meer effecten dan alleen de gebouwen zelf. Na hun reis komen vrijwilligers veranderd terug 
 en zijn ze enthousiast om zich dienstbaar in te zetten in hun eigen omgeving. In de lokale 
 gemeenschappen ontstaat door de projecten nieuwe energie, nieuwe kennis en worden 
 mensen bemoedigd door de komst van een groep jongeren.  
 Een World Servants-project is een unieke vorm van jongerenwerk waardoor de hele gemeente 
 groeit. Jongeren zijn op zoek naar avontuur en willen graag iets voor een ander doen. Een 
 World Servants-project biedt een combinatie van beide. 
  
 
 Het resultaat voor de kerk 
 Een project met World Servants heeft impact op de hele gemeente. Alle generaties binnen 
 een gemeente plukken de vruchten van zo'n diaconale reis. De persoonlijke ontwikkeling bij 
 deelnemers, die al in het voortraject begint, zorgt ervoor dat er in de hele gemeente nieuwe 
 energie ontstaat. Oudere gemeenteleden zijn betrokken bij het project doordat ze 
 ondersteunen bij het actievoeren, en natuurlijk genieten ze van het enthousiasme bij de 
 jongeren. 
 
 
 
 

https://www.worldservants.nl/werkvakantie
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 Kerken die een project met World Servants hebben gedaan vertellen ons dat door het project: 
 

• de jongeren uit een gemeente in beweging komen; 

• jongeren in aanraking komen met het geloof; 

• jongeren persoonlijk èn als Christen worden gevormd; 

• de relatie tussen jongeren onderling wordt versterkt; 

• de verbinding tussen de kerk en jongeren wordt versterkt; 

• de eenheid tussen generaties wordt versterkt; 

• het traject nieuwe energie in de gemeente brengt; 

• diaconaat relevant wordt voor de kerk; 

• de kerk zich opent richting het dorp of de wijk; 

• lokale kerken onderling verbonden worden. 

 Deze resultaten ontstaan in alle onderdelen van het traject. Ten eerste door het traject van 
 fondsenwerving voorafgaand aan de reis, waar de hele gemeente bij betrokken is. In de 
 tweede plaats door de betrokkenheid van de gemeente bij de reis zelf. In de derde plaats en 
 door het programma op het gebied van persoonlijke- en geloofsontwikkeling, dat door het 
 hele traject heen een rol speelt. Welke effecten ontstaan hangt vooral af van het doel 
 waarmee een gemeente aan het traject begint. Daar denken wij graag over mee.  
 
 Wat kun jij doen? 
 Ga met een groep jongeren mee op reis 
 Spreekt bovenstaande je aan? Start dan een World Servants-groep in je gemeente. Geef 
 jongeren de mogelijkheid om mee te gaan op project. Begeleid ze bij het actievoeren en de 
 geestelijke voorbereiding op het project. Natuurlijk ondersteunt World Servants je daarbij, 
 bijvoorbeeld met een digitale handleiding voor groepsleiders, tips voor fondsenwerving, 
 inhoudelijke materialen, voorbeelddocumenten en checklisten. Iedere groep krijgt een 
 groepscoach, een vrijwilliger die veel ervaring heeft met het leiden van een actiegroep. Wil je 
 meer weten over het opstarten van een actiegroep? Kijk dan op onze pagina over groepen.  
 
 Adopteer met je gemeente een World Servants-project 
 Als je met een grotere groep mensen uit je gemeente op reis wilt kun je een van onze 
 projecten adopteren. Iedereen van 16 tot 75 jaar uit de gemeente die een goede gezondheid 
 heeft kan mee. Samen actievoeren, samen naar een ontwikkelingsland, samen de handen uit 
 de mouwen steken en kennismaken met een andere cultuur. Dat bouwt de gemeente op! Wil 
 je hier meer over weten? Ook dan kun je terecht op onze pagina over groepen. 
 
 Nodig ons uit voor in de dienst 
 Zoek je naar een spreker die werelddiaconaat relevant maakt voor de hele gemeente? Op 
 deze pagina nodig je een spreker van World Servants uit. We komen ook graag spreken bij 
 jeugddiensten en jongerengroepen. 
 
 
 
 
  



19 

 

 

 

 
 

 Project Kerk in actie: Vakanties met aandacht in Nederland  
  
                                                             INFO: 
 https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaal-vakantiewerk/  
  
 
 Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 
 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, 
 aandacht en gezelligheid. 
 De diaconale vakanties van hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks 
 organiseert het bureau zo’n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer 
 zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en 
 mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. 
 
 Vakanties met aandacht 
 Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1750 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en 
 nacht  klaar om de vakantiegasten een herlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de 
 activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.  
 
 Gratis vakantieweken 
 Daarnaast biedt Het vakantiebureau jaarlijks samen met RCN Vakantieparken 100 gratis 
 vakantieweken voor gezinnen op bijstandsniveau. En een ouderenmidweek voor eenzame 
 ouderen die al lange tijd niet op vakantie zijn geweest.  
 Bekijk hieronder een kort filmpje waarom RCN dit bijzondere initiatief doet en hoe enkele 
 gezinnen het  hebben ervaren: https://youtu.be/vrJDQBS4j7g 
 
 Vakantiegids 2023 aanvragen 
 Ken je senioren of andere mensen met een zorgbehoefte in je gemeente voor wie een 
 vakantie van Het vakantiebureau geschikt is? Wijs ze op deze vakantiemogelijkheden. 
 Download de digitale vakantiegids  of kijk op: https://hetvakantiebureau.nl/                                                                   
 Op deze website kun je ook een papieren vakantiegids aanvragen!! 
 
 Steun dit werk 
 U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening:  
 NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vakanties met aandacht' of 
 doneer online. Hartelijk dank!  
 Met deze link: www.kerkinactie.nl/vakantiesmetaandacht  kunt u uw gemeenteleden wijzen 
 op meer informatie over dit project. 
  
  
 

    
 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaal-vakantiewerk/
https://youtu.be/vrJDQBS4j7g
https://hetvakantiebureau.nl/
http://www.kerkinactie.nl/vakantiesmetaandacht
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 Jezus wast de voeten van de leerlingen 
 JOHANNES: 13:14:  
  
 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb,                                                                                         
 moet je ook elkaars voeten wassen.                                                                                                                        
 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.  
 
 Volg jezus, loop achter Hem aan, doe de dingen die hij heeft gedaan..                                                                                        
 als jij er voor anderen kunt zijn, nederig en klein, zegent Hij jou, dat is fijn. 
 Bron: Clipart; Geloven is leuk. 
 
 https://www.vreugdevolleroeping.nl/gezinsmoment-de-voetwassing-2/  
 
 

https://www.vreugdevolleroeping.nl/gezinsmoment-de-voetwassing-2/
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         Kerkenraad:     
  
         preses:    Wisselend Klaas Finnema / Taeke de Jong tel. 2551247 / 2551086 
         scriba:     Botina v/d Hoek-van der Meulen         tel. 2552453 of  0611082856  
                       E-mailadres: scriba@pknwarten.nl  
 
 penningmeester: Jannie Postma-v/d Werff   tel. 2551963  
 
 adres voor alle mutaties, verhuizingen, brengen/halen 
 attestaties, geboortes enz.: Taeke de Jong    tel. 2551086 
 

  
 Pastorale zorg:  
  
 Ds. A. Bouman, Vondelstraat 7, 8913 HP, Leeuwarden   
 E-mailadres: 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: 
   
 Hendrika Kloosterman     tel. 7110918 
 Willy Bouma       tel. 2551536 
 postbankrekening    NL92 INGB 0004 765817 
 
_________________________________________________________________________________ 
      
 College van Diakenen: 
 
 Voorzitter : Geke van Werkhoven      tel. 2552638 
 Secretaresse : Willy Bouma     tel. 2551536 
 Penningmeester : Tineke Bruinsma-Tolsma    tel. 2552591  :  
         postbankrekening : NL49 INGB 0004 925574  
 

  
 Preekvoorziening: 
 
   Ardien Finnema - Daling      tel. 2551247  
   
 

  
 Telefoonnummer  Geref. Kerk Warten:                      06 22 650 247 
  
 Redactieadres  Hoedershûn:    E-mail: hoedershûn@gmail.com 
  

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

 
  
 Kindernevendienst 
  
 voorzitter : Christina Stienstra   tel. 2672287 
 penningmeester : Hendrika Kloosterman  tel. 7110918 
   
   
 

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

 

  
  
 Organisten: (contactpersoon Willy Bouma) 
 
 Anne de Vries - Sibma     tel. 0511-521758   
     
_________________________________________________________________________________ 
  
  
        website van de kerk: www.pknwarten.nl  
 
_________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 

De inleverdata van de kopij voor de volgende nummers in 2023 zijn als volgt: 
   
 
   24 maart 
 
     5 mei 
 
 
 
 
 
 

http://www.pknwarten.nl/
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Kerkdiensten 
       
 

  Zondag  19 februari 09.30 uur   Ds. R. Bergsma            Berlikum 
      1e collecte  Zending 
       2e collecte Kerk 
      3e collecte Giro 555 
 
  Zondag  26 februari 09.30 uur   Mevr. J. Bloem       Broeksterwoude          
      1e collecte  Zending PKN 
      2e collecte Kerk 

 
  Zondag   5 maart 11.00 uur   Ds. J. Kroon             Grijpskerk 
   Heilig Avondmaal 
      1e collecte  Zending PKN 
      2e collecte HA collecte 

 
  Zondag 12 maart 09.30 uur   Carlijn Niesink   Wirdum    
      1e collecte  Werelddiaconaat 
      2e collecte Kerk 
 
  Zondag 19 maart 09.30 uur   Ds. N. de Jong-Wiersma   Sneek 
      1e collecte  Missionair werk 
      2e collecte Kerk 
 
Zondag 26 maart 11.00 uur   Ds. J. de Lange `   Garyp      
      1e collecte  Werelddiaconaat 
      2e collecte Kerk 
      3e collecte Kindernevendienst 

 
Zondag   2 april 09.30 uur  Dhr. R. Colijn   Menaam 
      1e collecte  Kinderen en jongeren PKN 
      2e collecte Kerk 

 
Donderdag   6   april 19.30 uur   Ds. A. van Harten-Tip      Smilde 
   Witte Donderdag Heilig Avondmaal 
      1e collecte  Evangelisatie 
      2e collecte HA collecte 
 
Vrijdag   6   april 19.30 uur   verzorgd door kerkenraad 
   Goede Vrijdag  
      1e collecte  Nog niet bekend 
      2e collecte Kerk 
 
Zaterdag   6   april 19.30 uur   verzorgd door kerkenraad 
   Stille Zaterdag  
      1e collecte  Nog niet bekend 
      2e collecte Kerk 

 
Zondag   9 april 09.30 uur  Dhr. Harrie van Wieren  Drachten 
   PASEN 
      1e collecte  Werelddiaconaat 
      2e collecte Kerk 


