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

 
                                                   56e jaargang nr  1 – januari-februari 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwjaarsgesprek met God 
 

Heer, steek Uw hand uit, dat ‘k de mijne daarin leg,                                                                                                

want donker lijkt de toekomst en wie durft nog hopen?                                                                                                      

Ik zie het pad niet dat mijn voeten moeten lopen .... ,                                                                                                                 

- Je weet het toch, Mijn kind: Ik ben de Weg.- 

Ach, Heer, wanneer ik denk dat ik de mensen ken                                                                                                      

dan stellen ze teleur: ik werd zo vaak belogen.                                                                                                                                           

Ik zoek naar waarheid, maar weerspreek mijn eigen pogen ...                                                                                                   

- Je weet toch, kind, dat Ik de Waarheid ben? 

Zo ver is ’t paradijs, waaruit U ons verdreef;                                                                                                                    

en na de Kerstnacht zwegen ook Uw afgezanten.                                                                                                   

Wij worden door de dood bedreigd aan alle kanten ....                                                                                    

Mijn kind, IK bén het Leven, dat Ik mensen geef. 

 

Nel Benschop/ Uit: Een open hand naar de hemel’ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



2 

 

 

 

 
 

 
 

Agenda      
  

 
  

 

Woensdag 11 jan:     Kerkenraadvergadering, aanvang 19.30 uur in de Geref. kerk te Warten. 
 
 
Woensdag 18 jan:     Filmavond; ‘SORRY WE MISSED YOU’  

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 

 
 
 

  
 WEEK VAN GEBED januari 2023 
 
 Zondag 29 jan: Namens de RvK Warten-Wergea-Warstiens;  
     Oecumenische dienst, aanvang: 16.30 uur.                        
     Voorgangers: pastoor; B. v.d. Wal en leden van de RvK.                                                                    
     Inloop: 16.00 uur, in De Frissel te Wergea. 
 
 De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen 
 en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt 
 door het onrecht van ongelijkheid en racisme.  
 De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid 2023, komt uit 
 Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor 
 wezen, sta weduwen bij’. Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken 
 uit de Amerikaanse staat Minnesota. 
 Ieder is van harte welkom! 
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Verjaardagskalender 

 

    

    6   februari      Gerrit Elsenga     80 jaar 
 

16   februari      Sjoukje van Dellen-Zandstra     84 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. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Energiekosten 
 
Op 1 januari 2023 loopt het vaste energiecontract voor gas en elektriciteit van de kerk af. De 
energiekosten gaan dan flink omhoog. Om de kosten beheersbaar te houden, kunnen we in 
ieder geval het volgende doen: 
 

• Verenigingen of personen die het lokaal en/of de kerkzaal willen gebruiken gaan meer 
betalen. Hoeveel meer, moeten we nog bepalen. De kerk hoeft geen grote winst te 
maken op de verhuur, maar we willen er ook geen geld op toeleggen. 
 

• De temperatuur tijdens de kerkdienst gaat een graadje omlaag. Houdt hier als 
kerkganger rekening mee. 

 
Heeft u nog meer ideeën om te bezuinigen, dan horen we die graag. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
 

 Taeke de Jong                                             
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    Uit de gemeente: 
 
 Een nieuw jaar 2023, maar ook een nieuwe start met ons vertrouwde kerkblad. Of eigenlijk 
 pakken we de ‘oude draad’ gewoon weer op, met hoe we het anders ook deden.                                                             
 Heb jij/u bijv. ook iets te melden vanuit je hart, een gedicht of dat je iets over jezelf wilt 
 vertellen. Schroom niet, stuur het naar de redactie van ons kerkblad de Hoedershûn.   
 Maar in het nieuwe jaar werkt dat helaas niet zo, om het oude vertrouwde zo weer op te 
 pakken. Dan staan we op de drempel van nog een compleet open boek.  
 Er is in het afgelopen jaar voor sommigen persoonlijk heel wat veranderd, het missen van een 
 dierbare bijv. Of een verhuizing omdat je niet meer op jezelf kunt wonen i.v.m. je 
 lichamelijke/geestelijke conditie die achteruit is gegaan. Ontslag op je werk, in deze tijd van de 
 dure gas/stroom-rekeningen komt dat helemaal niet goed uit. Warme huiskamers die 
 hiervoor open gesteld worden, door het Leger des Heils en op andere plaatsen. 
 Boodschappen die duurder worden, keuzes moeten maken in de winkel voor je gezin. 
 Voedselbanken die steeds meer klanten krijgen, omdat sommigen de eindjes aan elkaar                                                                                                                                              
 Niet alleen dichtbij in Nederland, maar ook elders op de wereld. De beelden op de tv liegen 
 er niet  om, de oorlog in Oekraïne duurt maar voort. Mensen die hun woning kwijt zijn  
 hierdoor, of familie hebben verloren in deze gewelddadige strijd. En op de vlucht zijn 
 gegaan, naar een ander vreemd land waar je de taal niet eens van kent. Zeker met de 
 gedachte om snel weer terug te kunnen gaan, als de oorlog voorbij is. Maar die dat helaas nog 
 steeds niet kunnen.                                                                                                                                                 
 Bij de diaconie komen ook regelmatig aanvragen, om te collecteren voor deze schrijnende 
 situaties waarin deze mensen zich bevinden. Ook elders op de wereld, voor noodhulp bij 
 natuurrampen of anders. Of dichtbij voor de Voedselbank, ook hier in onze dorpen was er een 
 actie in de maand december 2022. Maar dit is ook het hele jaar belangrijk en broodnodig, 
 voor deze klanten. Een wel bekende; ‘druppel op de gloeiende plaat’ , maar eenieder geeft 
 naar zijn vermogen en alle kleine beetjes helpen.                                                                                                                                 
 Mocht er in Warten/ Wergea en Warstiens zich ook iets voordoen, waar de nood erg hoog is. 
 Dan horen we dat ook graag, want achter een voordeur weten we niet wat zich daar aan stille 
 armoede zich afspeelt. Bij de e.v. kerkenraadsvergadering, gaan we het ook over de warme 
 huiskamer hebben. Hier is wel animo voor, maar dan is de voorkuur niet alleen koffie/  
 thee drinken. Hoort ook nog iets leuks bij, een spel bv. Voel je ook hier iets voor, heb je ideeën 
 om dit vorm te geven? Laat u/ jij het ons dan even weten. Meer hierover, in het volgende 
 kerkblad.   
 Blijf dichtbij en veraf, naar elkaar omzien. Al onze zorgen, pijn en verdriet mogen we ook alle 
 dagen in gebed bij de Heer brengen. Hij blijft ook naar ons omzien, al merken we dat volgens 
 ons gevoel soms niet altijd. Dan draagt Hij ons, 
 als we het zelf niet meer kunnen.  
 Foar eltsenien; Folle lok en Seine, mar ek in sûn 
 en leafdefol 2023 tawinske!   
 
             Mei út namme fan; Ds. A. Bouman, Taeke, Klaas, 
 Tineke, Geke, Willy en Botina  
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    Midden in de winternacht 
 
 
 Woorden in december – mogelijk zijn laatste rond deze tijd –  van onze 
 classis-Fryslân dominee Beekman: 
 
 Waarom word ik altijd vrolijk van dit lied “Midden in de winternacht”? Vanwege de haast 
 huppelende melodie  en de beeldende tekst. Het winterse leven van deze dagen wordt 
 paradijselijk geschetst als een wintertafereel op een schilderij van Pieter Breughel de Jonge. 
 
 Maar het lied roert ook diepere snaren aan: “Hoe overleef je een barre winternacht? Want 
 winter is het. Bijna een jaar lang bid ik iedere ochtend of God zijn wereld wil bewaren en 
 behoeden in deze bange dagen. Onze vrede en veiligheid zijn zomaar ineens kwetsbaar 
 geworden. 
 
 En de kou van de inflatie bedreigt ons allen figuurlijk en een aantal van ons letterlijk 
 deze wintermaanden. De pandemie, die ons vorig jaar kerst nog thuis hield, mag naar de 
 achtergrond verdreven zijn, in een hoekje van mijn ziel ben ik nog altijd waakzaam. 
 
 Deze winter zal het koudst zijn voor de ontheemde Oekraïners die nu in ons midden 
 verblijven. Zorgen over land en volk, vrees vanwege dierbaren, huis en haard. Van ons 
 allen leven zij het meest “midden in de winternacht”. 
 
 In de afgelopen tijd maakte ik een kerstviering mee van Oekraïners, met- en voor 
 Oekraïners. Een sobere viering die sporen bij mij achterliet. Mij onbekende kerst- 
 liederen die meteen vertrouwd klonken, het kerstverhaal in het Oekraïns waarin ik enkel 
 Jozef en Maria kon verstaan. Op zich genoeg, want de rest ken ik bijna uit het hoofd. 
 
 En de jonge dominee Alexeij die frank en vrij, en vol overtuiging, het Evangelie 
 verkondigde. Wat hij zei verstond ik niet. Wat ik zag, kon ik wel verstaan: de aanwezige 
 Oekraïense gelovigen werden bemoedigd en getroost door zijn woorden. Het was of 
 midden in de winternacht een moment de hemel openging. Dat “paradijs voor even” 
 was genoeg om de winter die wacht, weer aan te kunnen. 
 
 ds.Wim Beekman, classisdominee 
 
 Van harte wenste hij, behalve een gezegend kerstfeest, allen heil en zegen toe 
 voor het jaar van onze Heer 2023. En voegde daaraan toe: 
 moge, in welke winternacht ook, de hemel voor u opengaan. 
 
 Laten we ons voor anderen en elkaar bij zijn wens aansluiten. 
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              Verhuisbericht                                         
  
 Zr. Griet Vaartjes-Booi, is verhuisd. Ze woont niet meer op Rounwei 3. 
 Haar nieuwe adres is voorlopig: 
 Westerpoort, Academiestraat 23, 8801 LJ Franeker, afd.Earst, kr.3. 
 Zij maakt het naar omstandigheden goed. 
 Kaarten zijn van harte welkom. 
 Hopelijk deelt zij daar ook in “folle lok en seine yn ‘t nije jier”. 
 
         
 

     Meditatie 
 
 “…; mij geschiede naar uw woord.”( Lucas 1:38 b) 
 
 De Here geeft het heil en wij mogen Hem dienen, ook in 2023. 
 Maria zei: “…; mij geschiede naar uw woord.” Zij legt zich niet neer bij een 
 onontkoombaar lot. 
 Integendeel: zij geef zich over aan de betrouwbare God van het Verbond. 
 Haar woorden betekenen dat ze zich actief beschikbaar stelt. 
 Zij wil met heel haar wezen God dienen, instrument zijn in Zijn heilsplan. 
 De omstandigheid van Maria is als van geen ander, maar haar geloof geeft 
 dit weer van alle geloof, van ons geloof, mogelijk: 
 het is Gods woord be-amen, Zij daad/daden verwachten! 
 Maria zei: “...mij geschiede...”. Geloof is onszelf, of je nu jonger of ouder bent, 
 in dienst laten nemen door God; ook in Warten-Warstiens-Wergea. 
 Geloven is ook: doen naar wat wij soms zingend bidden: 
                 “Neem mijn leven laat het Heer, 
                  toegewijd zijn aan uw eer. 
                  Maak mijn uren en mijn tijd 
                  tot uw lof en dienst bereid.” 
 Dan blijven verrassingen niet uit! 
 Zo kon in een gedicht “God met ons” worden gezegd: 
                 “alleen wanneer je eigen zekerheden prijsgeeft, 
                  en voortleeft op de adem van Zijn stem, 
                  ontvang je vrijgeleide naar de gave levenswereld 
                  die ontstoken wordt door Hem. 
                  Al dreig je soms in ‘t donker 
                  vast te lopen – wees niet bang! 
                  Je trouwe Gids breekt toch 
                   de doorgang voor je open.” 
 
 
                                               + 
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   Bijbelzondag, 22 januari 2023. 
 
 – Bijbelzondag, gewoonlijk eind oktober, is deze keer verplaatst naar 
 22 januari van dit jaar. Hierdoor valt de Bijbelzondag samen met de 
 Zondag van het Woord van God van de Rooms-Katholieke Kerk. 
 Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: 
 “Over jou staat geschreven”. Eén van de teksten daarbij is Psalm 139. 
 
 – We maken van de gelegenheid gebruik om via “DichterBij” van het 
 Nederlands Bijbelgenootschap opnieuw aandacht te vragen voor NBV21. 
 Een hele goede Bijbel voor gebruik thuis, bij Bijbelstudie en in de kerk. 
 
 Het is alweer enige tijd geleden dat koning Willem-Alexander de NBV21 
 in ontvangst nam. Tienduizenden Bijbels vonden inmiddels hun weg naar 
 gebruikers. De reacties van gebruikers zijn positief en lovend. 
 
 Zoals die van Selina de Maeyer: 
 “In lees regelmatig in de Bijbel. En ik ben daarbij altijd op zoek naar 
 de diepere laag van wat er in het Woord van God staat. De NBV21 geeft 
 mij nieuwe inzichten. Daardoor ontdek ik nog meer.” 
 
 Zoals die van Sandra Dekker: 
 “Ik vind het belangrijk dat er met eerbied en respect over God wordt 
 gesproken en je dit terugziet door middel van het hoofdlettergebruik 
 in de Bijbel. Daarom lees ik graag uit de NBV21.” 
 
 Zoals die van Benno de Hartog: 
 “Met de NBV21 heb ik weer een nieuwe impuls kunnen geven om mijn 
 Bijbel te openen, om zo God beter te leren kennen. 
 Bijbellezen doe ik niet omdat het moet, maar omdat ik het graag wil. 
 De NBV21 is de Bijbel die mij dicht bij God bengt.” 
 
 En tenslotte die van ds.Taco Koster, missionair predikant in Amsterdam: 
 “Als kerk vinden we het belangrijk dat de Bijbel een centrale plek 
 krijgt in de eredienst, maar ook bij alle activiteiten die er zijn. 
 De NBV21 is de Bijbel die ons aan elkaar verbindt. Een Bijbel met eerbied 
 voor God, die goed leesbaar is en breed gedragen is.” 
 
 Het gaat hier steeds om de standaardeditie, de huisbijbel met – of zonder 
 deuterocanonieke boeken. Er zijn meerdere edities. Als je/u op zoek 
 bent naar de NBV21: neem rustig de tijd in een goede boekwinkel. 
 
                                         + 
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 Woorden vol troost ten overstaan van wat we meemaken: 
 
 – Klein danklied 
 
 “Gij hebt, o God, dit broze bestaan    
 gewild, hebt boven ‘t nameloze mij  
 uitgetild, 
 
 laat mij dan dankbaar leven, 
 de volle tijd, geborgen in de 
 bevende zekerheid, 
 
 dat ik niet uit dit smal en onvast 
 bestand van mijn bestaan zal vallen dan 
 in Uw hand.” 
 
                         Ad den Besten – Lied 920 
 
                        _ 
 
 Dit is mijn troost 
 
 Dit is mijn troost, ik ben geborgen 
 in God die mijn ontfermer is, 
 Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen, 
 mijn moeiten kent Hij, mijn gemis. 
 Het is zijn wonderlijke trouw 
 waar ik met heel mijn hart op bouw. 
 
 God heeft tot vreugde ons geschapen 
 en niet tot vrees en treurigheid, 
 Hij gaat een nieuwe wereld maken, 
 dan is de rampspoed uit de tijd. 
 Wie liefdevol de Heer verwacht, 
 schenkt Hij een lofzang in de nacht. 
 
 Gods weg is hoger dan mijn wegen, 
 ik leg mijn kleine mensenhand, 
 omdat ik hunker naar zijn zegen, 
 in zijn getrouwe Vaderhand  – 
 mijn Vader, Hij verlaat mij niet, 
 Hij is mijn licht, Hij is mijn lied. 
 
                              – ds.Jaap Zijlstra 
 (Te zingen op de melodie 
 van Gez.429, Liedboek ‘73.)    
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 Doorgeefluik 
 
 a. “Op het scherp van de snede”, 
 praten met Job over lijden en geloven, 
 auteurs: ds. P. Visser, en ds..Joh..Visser (geen fam.), 
 prijs 17,99 euro.. 
 Dit is een bijbelstudie over het bijbelse boek Job 
 in relatie tot het lijden in de wereld. 
 Voor dit boek bewerkten de auteurs, waarvan de 
 één predikant is in Rotterdam en de ander in Vuren, 
 eerder gehouden preken tot een dertigtal 
 overdenkingen. Zij stellen daarbij allerlei knagende en 
 herkendbare vragen rond lijden en geloven aan de orde. 
 Zij proberen daarmee “hand-woorden” aan te reiken 
 als houvast voor jezelf en anderen. 
 
 b. Podcasts theologie 
 Op de website Theologie.nl kunnen we iedere drie weken 
 een nieuwe podcast over een theologisch onderwerp vinden. 
 Aan deze podcast werken toonaangevende Nederlandse 
 theologen van dit moment mee. 
 De theologie-podcast wrodt gepresenteerd door twee 
 duo’s Elsbeth Gruteke & Mark de Jager en Tom Mikkers & 
 Tabitha van Krimpen. De podcasts duren een half uur tot 
 drie kwartier. Het gaat vooral om actuele theologische 
 publicaties in de breedste zin van het woord. U/jij kunt de 
 podcasts op verschillende manieren beluisteren: via de site 
 theologie.nl, of via Apple Podcasts of Google Podcasts. 
 
 c. Kerkenwerkagenda 2023 
 Praktische jaaragenda in elk geval voor iedereen die actief is in een 
 kerkelijk ambt of commissie. Met het bijbelleesrooster, 
 namen van zondagen, kleuren van het kerkelijk jaar; feest- en 
 gedenkdagen en een jaarplanner voor 2023 en 2024. 
 Kok Boekencentrum 14,99 euro. 
 
                                                 
 d. Bijbelstudies aan tafel 
 
 Acht bijbelstudies van ds.Anne-Marie van Briemen over gesrpekken 
 die Jezus met mensen voerde. Ze moedigen ons aan om open 
 te staan voor de ontmoeting met Jezus en om ons geloof te delen 
 met anderen. Voor kringgebruik en zelfstudie. 
 Uitg. Ark Media ISBN 978 903 380 1099 Kost 9,99 euro. 
 
                                             + 
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   Delen in “Volgen van Jezus” 
 
 
 – Waarom noemt Jezus zichzelf “de weg”? 
 Omdat Hij ons bij God brengt, ons met God verzoent 
 en van mensen die met de rug naar God toe staan 
 tot toegewijde kinderen van de Vader maakt. 
 
 Toelichting: 
 Jezus Christus, de weg tot God: 
 Als Jezus zichzelf “ de weg”  noemt, roept Hij daarmee een hele werkelijkheid op. 
 De weg is meer dan een stuk asfalt dat ons van A naar B brengt. 
 In de Bijbel staat “de weg” voor de totale richting van ons leven. 
 Met wie trekken we op? Waar gaan we voor? Waar loopt ons levenspad op uit? 
 Hier stuiten we op de realiteit van een weg die afgesneden en opgebroken is. 
 De weg is een kloof geworden. Mensen keren zich massaal van God af en kiezen 
 hun eigen bestemming, “bij de HEER vandaan” (Gen.4:16). 
 Voor straf legt God een blokkade op de weg: weglopers mogen niet zomaar weer 
 binnenkomen in het leven van eeuwig geluk met Hem (Gen.3:24). Sinds de zondeval 
 loopt ons leven letterlijk dood. 
 Totdat Jezus komt: Hij legt opnieuw de verbinding met God voor ons open en 
 ruimt de blokkades van onze schuld en slechtheid op. 
 Zijn woord “Ik ben de weg” gaat heel diep: 
 Jezus is niet slechts een wegwijzer naar het goede leven, Hij vormt in eigen Persoon 
 de route die ons weer bij de Vader brengt. 
 Alleen door Hem aan te nemen als onze Redder, en door achter Hem aan te gaan, 
 zullen wij de weg naar huis vinden.” 
 
                                               Kok Boekencentrum, Utrecht 2019 
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    Geroepen om te dienen. 

 Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare collega´s in Odessa, Oekraïne. 
 Gelukkig lukt het nog steeds om wekelijks berichten te ontvangen en elkaar te spreken. In 
 heel het land zijn er dagelijks meerdere stroomonderbrekingen als gevolg van de aanvallen op 
 de energiefaciliteiten. Er is soms maar één of twee uur stroom per dag. Je kunt je voorstellen 
 dat dit een grote impact heeft op ieders leven - vooral nu het weer koud wordt. 

 Maar’, schrijft Liliya, ‘we staan op, we trekken meer kleren aan en gaan door met onze 
 opdracht:  hulp verdelen in de dorpen, voedsel- en brandstofprijzen monitoren en inkopen 
 doen. We proberen foto's, verhalen en rapporten te sturen als er internet is. 

 Gisteren zijn we naar een supermarkt geweest die elektriciteit krijgt van een generator. Er zijn 
 weinig klanten in de winkel, maar mensen zitten op de grond naast elkaar met een laptop of 
 telefoon, in een poging hun werk gedaan te krijgen of online te gaan. Het was stil in de 
 supermarkt, totdat er een moeder binnenkwam met een baby die onophoudelijk huilde. Het 
 bijzondere is dat niemand ongeduldig werd, in plaats daarvan probeerden mensen de moeder 
 te helpen. 

 Ik denk dat de oorlog mensen meer medelevend maakt. Luchtsirenes loeien voor iedereen, 
 iedereen heeft een donker huis, iedereen heeft iemand, een geliefde, aan het oorlogsfront. 
 De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde, maar mensen reageren er op verschillende 
 manieren op. Sommige mensen worden overmand door angst of depressie. Zij weten zich 
 geen raad. Dankzij God kunnen wij, gelovigen, onze toevlucht tot Hem nemen. Wij mogen 
 zonder angst door moeilijkheden heen wandelen. We zijn geroepen om mensen in alle 
 situaties te helpen en hen ertoe te brengen Jezus te leren kennen. 

 We vervullen deze oproep samen. Sommigen van ons zijn in staat om financieel te helpen, 
 anderen gebruiken deze fondsen om mensen in nood te dienen. We werken allemaal in Gods 
 Koninkrijk. Moge de Heer iedereen zegenen die deze roeping om te dienen heeft aanvaard!’ 
 
 Dit zijn krachtige en inspirerende woorden van Liliya. Dit raakt ook ons, we zijn geroepen om 
 te dienen. Met de mogelijkheden die God ons geeft.  
 
 Op dit moment zijn we bezig een generator te kopen voor het kantoor van Mission Possible in 
 Odessa. Daarnaast loopt ons winterprogramma door, daar schreven we eerder over. We 
 kopen met name brandhout en voedsel.  
 In contact met een Nederlans fonds hebben we een partij van 5000 Oekraïnse Bijbels 
 gekregen, 2500 gewone Bijbels en 2500 kinderbijbels met kleurpotloden. We zijn het 
 transport voor deze Bijbels nu aan het regelen.  
 
 We zijn ontzettend dankbaar voor de gebeden en de financiele hulp die we vanuit Nederland 
 mogen ontvangen. Wat een bemoediging om zo samen te kunnen dienen! We blijven bidden 
 voor Liliya en haar teamleden. Dat zij een Licht van Hoop mogen zijn in de duisternis van deze 
 oorlog.  
 
 Meedoen met onze acties kan nog steeds. Maak uw gift over op NL07 RABO 0158 0454 24 
 o.v.v. Oekraïne Winter of geef via een tikkie. www.missionpossible.nl. In Christus verbonden, 
 Bert Dokter en Gerande Sikkema, Team Mission Possible Nederland.  

http://www.missionpossible.nl/
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Kerstmaaltijd 21-12-2022 
 

De tafels stonden al op tijd en prachtig gedekt klaar, in de koffie kamer van de Geref. kerk te 
Warten.                                                                                                                                                               
Maar er was een mooie opkomst, die het zich goed lieten smaken.                                                                                                   
Er werd onderling gezellig gepraat. Na het koffie/ thee drinken, met heerlijke eigen gebakken 
appel cake, was er een vrij kerst verhaal:  ‘Stamppot Boerenkool’ van: Joke Reijnders.                            
Met daarna het opdienen naar keuze, tussen drie soorten eigen gemaakte soep.                                   
En nog een flinke broodmaaltijd, met ook weer eigen gemaakte salades en veel meer.                           
Na afloop kon men nog nagenieten met een kopje koffie/ thee met een chocolaatje.                                         
Ook is er gevraagd om een warme huiskamer te openen, één of twee keer in de maand.                      
Hier was wel animo voor, maar dan moet er wel iets te doen zijn bv. een spelletje of i.d.                                          
We gaan dit meenemen naar de eerstvolgende kerkenraadsvergadering in januari 2023 en 
laten dan weer van ons horen.                                                                                                                           
Er werd ook nog een aardigheidje uitgedeeld bij het naar huis gaan, ook weer door een 
creatieve vrijwilliger zelf gemaakt. 

 Een zeer geslaagde koffietafel, voor alleenstaanden van Warten.                                                                 
 Met dank aan al de vrijwilligers die dit mogelijke hebben gemaakt!!       
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 In memoriam broeder Adolf Dijkstra 
 
 – Voor wie het niet weet: br. Dolf  Dijkstra raakte na verloop van jaren thuis al verward, op den 
 duur ging het wonen op De Terp niet langer. Daarom is hij in juni 2022 verhuisd naar de 
 Jabikshof te Goutum-Zuid. Hij had het daar naar omstandigheden goed. Maar in september is 
 hij daar akelig gevallen, opname in het MCL, operatie,  terug naar de Jabikshof. Gevolg van de 
 val: blind aan één oog. ‘t Ging helemaal achteruit. 
 Goede zorg en meeleven omringden hem.  En zo is hij daar op 21 oktober in vrede 
 en vol geloofsvertrouwen gestorven, in de leeftijd van 87 jaar. In tijd en eeuwigheid geborgen 
 in het licht van Christus. De afscheidsdienst voor het dankbaar gedenken van zijn leven 
 heeft op 26 oktober plaatsgevonden in Andringastate. 
 – Hij, Dolf, was een Huizumer, en groeide op in een gezin waarin werken de norm was. 
 Daarin heeft hij zijn aandeel genomen. En hoe! Maar het was de muziek (trompet) die zijn 
 hart kon raken en zo ontmoette hij ook de liefde van zijn leven: Trijnie Rinzema. 
 Getrouwd in 1958. Wonen in Huizum. Gezin. Hardwerken voor de schilderszaak. Later 
 ook stellingbouw, restauratiewerk. En uiteraard muziek maken. Samen. In kerkdiensten 
 door het hele land. Dolf Dijkstra was een man die veel kon, veel wilde, ook graag de leiding 
 nam. Was ook in vele besturen voorzitter. Kon zaken goed beargumenteren. 
 Rond 1983 kwam het “Ald Slot” in beeld. Voor hem werd het een plek van klussen, van 
 herstel. Het kwam nooit helemaal af. Rond 1993 gingen zij ook op het “Ald Slot” wonen. 
 Een droom van Dolf, incl. rondleidingen in stijlkamers, maar niet de ideale woning. In 2003 
 verhuisden ze daarom naar De Terp 16. Nog vijf jaar later – toen de gezondheid het onderhoud 
 van het museum echt niet meer toeliet – werd de periode van het “Ald Slot” afgesloten. 
 En de rondleidingen in Wergea en in de Martinuskerk werden ook minder. 
 Hoewel hij het lang kon verbloemen door zijn sterk karakter en verbale kracht bleek de 
 dementie hem in zijn greep te krijgen. 
 – In onze gemeente deed hij mee in regelmatige kerkgang en bijv. in het samen gastgezin zijn 
 bij een wijkavond. Wij hebben thuis bij het huisbezoek heel wat uit het Liedboek gedeeld. 
 Maar we zijn niet toegekomen aan een lied dat hem kennelijk ook lief was. Lied 802 uit het 
 nieuwe Liedboek. Daarvan is ook in de dienst gezongen. De laatste twee regels van het 
 refrein zijn: “breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.” 
 Het sluit prachtig aan bij de Bijbellezing in de dienst: Openbaring 21:1-6. 
 De christelijke toekomstverwachting van de voltooiing van Gods Koninkrijk heeft hem 
 kennelijk aangesproken. Hij deed bij alles wat een mens hoe ook kan meemaken aan verdriet, 
 angst, dwang en onrecht voluit mee met de beleving van die woorden: 
 “Breng ons saam met uw ontheemden in het nieuw Jeruzalem.” Een troostrijk, stimulerend 
 perspectief! Gedeeld in Godsvertrouwen. Gedeeld in het besef dat al wat ons ontheemd en 
 van God afleidt niet het laatste woord hoeft te hebben. Er is drágende liefde in Christus. 
 Doorgaand! 
 Zoals in de dienst, door de gelukkig waarnemende ds. de Lange uit Garyp, gezegd werd: 
 “Dolf Dijkstra, de altijd-bezige man, mag in Gods eeuwigheid, in het licht van Christus 
 gekend en geliefd, nu rusten. Of muziek maken in het hemels orkest dat de lof van de 
 Opgestane Heer doet klinken.” 
 – Moge zr. Trijnie Dijkstra en de hele familie om haar heen sterkte en steun blijven 
 ervaren in het genoemde perspectief, om te delen in Godsvertrouwen, in verbondenheid 
 met Hem die kon zeggen:“Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde”.  
 (Openbaringen 21:6b).                                                             
           ds.Arend Bouman.                                                                                
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FILM AVOND

 
               

SORRY WE MISSED YOU is een nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach.  
Deze film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert 
te houden in het hedendaagse Engeland. Ricky en Abby wonen met hun kinderen, 15-jarige 
zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de economische crisis van 2008 
worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn 
baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun 
financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky 
een franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Abby moet haar auto verkopen 
en met het openbare vervoer zien te regelen, en Ricky koopt een bus met een verplichte 
scanner waarin elke minuut geregistreerd wordt. Tijd is geld.  Al snel is de werkdruk 
torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een betere 
toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin. 
              
        
 
        
              Waar:       De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea     

Wanneer:      Woensdag, 18 januari 2023 
Inloop:                19.15 uur staat de koffie/thee klaar                                        
Aanvang film:     19.45 uur                                                                                          

 
 

                  Iedereen is welkom en de toegang is gratis ! 
                           Wij nemen de richtlijnen van het RIVM in acht 

                
            Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten             

 
      

                           Deze filmavonden hebben een interkerkelijk karakter 
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 Inspiratiemiddag 
 
 
 De werkgroep KMVH-Friesland (Kerken en Mensen met een Verstandelijke Handicap) heeft 
 grote waardering voor alle vrijwilligers die de kerken en de mensen met een verstandelijke 
 beperking dichter bij elkaar weten te brengen. De één leidt een catechesegroep, een ander 
 zet zich in voor een gespreksgroep en zo zijn er nog veel meer manieren om het contact met 
 deze bijzondere mensen handen en voeten te geven. 
 
 Daarom nodigt de KMVH-Friesland al die vrijwilligers uit voor een inspiratiemiddag. Het thema 
 van deze middag is: De kracht van laagdrempeligheid. Daar zal ds. Jaap Overeem meer over 
 vertellen. 
 
 Er zijn die middag verschillende workshops, waarvan we er een alvast onder jouw aandacht 
 willen brengen.  
 Dat is de workshop van André Mulder van de Protestantse Theologische Universiteit in 
 Amsterdam. Hij zal jullie een korte vragenlijst voorleggen en daarna met jullie een aantal 
 vragen bespreken over jullie ervaringen. Wat gaat er goed? Wat is lastig? Wat is jullie 
 verlangen? Wat hebben jullie nodig? Waar is behoefte aan? Welke ideeën hebben jullie voor 
 activiteiten?  
 Met jullie verhalen wil de KMVH-Friesland beleid ontwikkelen voor de komende jaren dat 
 kerken en vrijwilligers ondersteunt in het samen leven en geloven met mensen met een 
 verstandelijke beperking.  
 We hopen dat velen van jullie komen. Jullie inbreng is belangrijk! 
 
 Deze middag is op zaterdag 11 februari 2023 in de Kurioskerk te Leeuwarden (Julianalaan 38). 
 Het begint om 13.30 uur en wordt rond 1 6.30 uur afgesloten met een door de KMVH 
 aangeboden muzikale verrassing. 
 
 Voor meer informatie: www.kmvhfriesland.nl 
 
 Namens de werkgroep, 
 ds. Piet Hulshof, secretaris 
 secretaris@kmvhfriesland.nl 
 Tel. 06-4093822 
 

 
 
 

http://www.kmvhfriesland.nl/
mailto:secretaris@kmvhfriesland.nl
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Drie Koningen; Balthasar, Caspar en Melchior 
 
 
In het kerstverhaal van Mattheüs kun je lezen over de wijzen uit het Oosten Matteus 2: 1-14; 
De heerser over Israël in die tijd is koning Herodes. Toen Jezus geboren was, in Betlehem in 
Judea, onder de regering van koning Herodes, kwamen er wijzen uit het Oosten in Jeruzalem 
aan. Zij vroegen: 'Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Want wij 
hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden.'  
 
Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij zeer, en met hem heel Jeruzalem. Hij riep alle 
opperpriesters en Schriftgeleerden van het volk bijeen en wilde van hen weten waar de 
Christus geboren zou worden. 'In Betlehem in Judea,' antwoordden ze, 'want de profeet heeft 
geschreven: En u, Betlehem in het land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de groten 
van Juda, want een groot man zult u voortbrengen, de herder van mijn volk Israël.'  
 
Vervolgens riep Herodes de wijzen in stilte bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd 
waarop de ster verschenen was. Daarop zei hij hun naar Betlehem te gaan en daar een 
zorgvuldig onderzoek in te stellen naar het kind. 'En,' zei hij, 'kom het me vertellen als u het 
kind gevonden hebt, want ik wil hem ook gaan aanbidden.' 
 
Na dit onderhoud met de koning gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien 
opgaan, voor hen uit tot boven de plek waar het kind was; daar bleef zij staan. Toen ze dat 
zagen, waren ze bijzonder verheugd. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn 
moeder Maria. En ze wierpen zich voor hem in aanbidding neer. Ze openden hun kistjes met 
geschenken en boden hem goud, wierook en mirre aan. 
 
En in een droom kregen ze de waarschuwing niet meer naar Herodes te gaan. Daarom 
keerden ze langs een andere weg naar hun land terug. 
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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: 
   
 
  10 februari 
 
  24 maart 
 
 
 
 
 
 

http://www.pknwarten.nl/
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Kerkdiensten 
       
         
 
 

  Zondag   8 januari 09.30 uur   Ds. Douma-van der Molen      Leek 
      1e collecte  Diaconie 
      2e collecte Kerk 
 

 
  Zondag 15 januari 09.30 uur   Dhr. H. van Wieren    Drachten 
      1e collecte  Ondersteuning gemeenten 
      2e collecte Kerk 
 
 
  Zondag 22 januari 09.30 uur   Dhr. R.Colijn      Menaam 
      1e collecte  Missionair werk 
      2e collecte Kerk 
 
 
Zondag 29 januari 11.00 uur   Ds. J. de Lange `   Garyp      
      1e collecte  kinderen en jongeren PKN 
      2e collecte Kerk 
      3e collecte Kindernevendienst 
 
Zondag 29 januari 16.30 uur  Pastoor L. R. van der Wal 
      en de leden van de Raad van Kerken 
      Inloop:  16.00 uur in de Frissel te Wergea 
 

 
Zondag    5 februari 09.30 uur  Ds. A. Bouman   Leeuwarden 
      1e collecte  Werelddiaconaat 
      2e collecte Kerk 
 

 
Zondag  12  februari 09.30 uur   Dhr. L. van der Ven      Aldeboarn 
      1e collecte  Noodhulp 
      2e collecte Kerk 
 

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


