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Meditatie                                             
 
“Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen” – Mt.26:35 a. 
 
Petrus zegt dit. En hij meent het, mogen we veronderstellen. Het is geen leugen, maar 
bittere ernst. En diezelfde mens doet het, een paar uur later, tóch! Hij verloochent Jezus 
wél. Hij zegt dan bijv. “ik ken de mens niet”. Drie keer verloochent deze man Jezus. 
Ongelooflijk! Is dat echt zo? Staan wij ver van Petrus af uit onszelf? Kunnen wij dat soms 
ook niet zeggen met ons leven….en láter: schrikken? Ongelooflijk? Nee, dat is het niet.  
Dat kan kennelijk. 
Petrus was gewoon eerlijk, die eerste keer over dat “niet verloochenen”, maar hij was veel 
zwakker dan hij dacht. Hij droeg onvermoede kanten in zich mee. Een mens, ook wij, 
kan veel zwakker blijken dan hij denkt. Of weten wij alles van wat er in ons omgaat of zal 
omgaan? Weet u waarbij ons dat sterk bepaalt? Dat we veel meer alleen uit genade leven 
dan wij denken! Als de Here u en mij even zou loslaten….. 
Maar wat zouden we leven zonder God, van God los? We leunen veel sterker op Gods 
genade dan wij misschien vermoeden. Je kunt ook zeggen: het is niet van het geheim van 
ons leven, dat wij met grote mond zeggen: “ik zal U niet verloochenen”, maar het is juist 
wel van het geheim van ons leven, dat Jezus, onze Heiland, door het Evangelie, 
voor óns en van óns zegt: Ik zal u niet verloochenen. Hij houdt vast in zijn onbegrijpelijke 
ontferming! Dat is onze kracht. Daardoor kan ons eerste woord, over dat “niet verloochenen” 
toch nog waar worden. 
– Petrus mag dan in die vreselijke nacht Jezus verloochend hebben, later mocht hij is zijn 
verdere leven getuigen van de band met Christus. 
Gods genade boog dat onvermoede woord toch tot waarheid. Het waren zelfverzekerde 
woorden, maar toch! 
Zo kan het bij ons gaan. Als wij zelfverzekerd praten van de band met Jezus. Vervolgens 
kunnen schrikken van onze gedachten, woorden en daden, als die de band met Christus 
ontkennen. Dat dan opnieuw het Evangelie tot ons doordringt van de Heiland, die ons niet 
verloochent, die ons vasthoudt in Zijn liefde en ons vraagt, ons aanspreekt door Woord en 
Geest, als de levende Heer. 
Dat wij dan...Zijn liefde beantwoorden en leren beantwoorden met de onze. 
Herstelde band. Die wil blijken en blijkt, meer en meer. Genade van God! 
Die dan ons eigengereid praten over de band met Christus buigt tot waarheid, tot 
werkelijkheid. Gezegend tot zegen, in dienst en getuigenis.                                                                 
 
Lied 649:7                      “O Heer, vraag altijd verder. 
                                         Uw liefde triomfeert. 
                                         Huurlingen worden herder. 
                                         Het offerlam regeert. 
                                         O Heer, vraag altijd verder.”                                            
 
                                      
ds. A. Bouman. 

                          Hoedershûn 
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Goede vrijdag – vrijdag 15 april – Gebed 
 
Omdat Jezus bezweken is aan het kruis 
en geen pijn Hem bespaard bleef, 
bidden wij voor alle mensen 
die naar geest of lichaam lijden 
en vergaan van pijn en angst: 
 
O God, laat Uw naam een licht zijn 
in het donker van het lijden, 
geef dat mensen in de buurt zijn 
die door hun nabijheid Uw naam vertalen. 
 
Omdat Jezus heeft gezegd: 
“ het is volbracht “, 
bidden wij voor alle mensen 
voor wie Hij Zijn leven gaf: 
 
O God, laat Uw Zoon leven onder de mensen 
als een bron van vrede en vrijheid, 
geef dat Zijn offer ons bezielt 
om te leven als mens naar Uw beeld, 
in liefde die mededeelzaam is, 
in blijdschap die aanstekelijk werkt, 
totdat Zijn overwinning openbaar wordt 
aan heel Uw schepping.” 
 
– Uit: “In het huis van de Levende”, 
           W.R. van der Zee. 
 
                                                           + 
 
Donkere dagen… 
 
We beleven in de maand maart de opmaat voor de zomer met mogelijk veel zonlicht.                                     
De internationale onrust daarentegen geeft aanleiding voor het beeld van donkere dagen. 
Dat er tegen de achtergrond van dictatoriale barbarij weer een roekeloze oorlog is in Europa vervult ons 
met diepe zorg. 
De hulpverlening die op gang is gekomen is indrukwekkend en ontroerend.                                                                    
Veel mensen, elders en hier, willen meedoen met bidden en helpen en gastvrijheid geven. 
En er zijn die vreselijke beelden en onthutsende berichten uit Oekraïne. 
Tegelijk: we leven ook naar Pasen toe in de veertigdagentijd, de lijdenstijd.                                                        
De dood heeft niet het laatst woord. 
Het licht zal overwinnen, het Licht van de wereld zal overwinnen. Christus triomfator! 
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En Ria Borkent dichtte: 
 
Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 
wanneer soldaten sneuvelen in pijn 
en burgers schuilen in verborgen kelders. 
Als de agressor aast op meer terrein 
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 
 
Wie zo zijn hele leven achterlaat 
en vluchten moet naar nergensland en verder – 
zij gaan berooid in tranen over straat. 
Geef onderweg aan hen een goede herder, 
een mens die helpt, een deur die open staat, 
een hart vol liefde, in de nood een redder. 
 
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,  
het leven is bij u in goede handen. 
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 
een warm onthaal van vrijheid, open armen.  
U helpt ons in de strijd van het bestaan 
en geeft als wapen: liefde voor de ander.   
 
melodie: psalm 119 / LB 221 Zo vriendelijk en veilig 
 
Naar: “Confessioneel/Credo”. 
 
                              
Een aantal berichten uit onze provinciale kerkelijke vergadering, onze Classis Fryslân: 
 
a. Op 15 maart kwam de classicale vergadering bijeen in De Oerdracht te Joure. 
Spreker: Robert Colijn, diaconaal opbouwwerker bij Solidair Friesland.                                                                                
Hij vertelde over het Presentiewerk en de diverse projecten die in samenwerking tussen Solidair 
Friesland en de Classis Fryslân zijn opgezet. Het meest bekend is het project De Woonkamer. 
Dit kent een eenvoudige vorm: één ochtend in de week wordt in een woning/gebouw  
een eenvoudige plek gecreëerd waar de kerk present is en iedere buurtbewoner 
welkom is. 
Zo wordt de Woonkamer een ontmoetingsplek voor de ouderen, mensen zonder 
werk, mensen met een beperking of kwetsbaarheid, mensen die (dreigen te) 
vereenzamen. Het mooist is als de ontmoeting plaatsvindt in een echte 
woonkamer bij iemand thuis, maar een gezellige ontvangst elders kan natuurlijk 
ook. Er bestaan op dit moment in Fryslân zes Woonkamers, o.a. in de 
Vrijheidswijk in Leeuwarden.  Er kunnen dus nog wel wat bij. Voor informatie: 
https://solidairfriesland.nl/ 
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b. Naast het gegeven dat een drietal classicale colleges weer nieuwe leven mogen 
verwelkomen kwam ook het volgende naar voren: 
– op zaterdag 21 mei wordt een mini-symposium georganiseerd waar de Fryske 
gemeenten hun zorgen en ervaringen met het voortbestaan van bijv. de kerkenraad 
kunnen delen en bespreken. Plaats van handeling zal Workum zijn. We worden 
later over het hoe en wat geïnformeerd. Al eerder stelde classispredikant ds. W. Beekman 
de notitie op “Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt”, op 15 maart legde hij in de 
classis de notitie “Als ambtsdragers gaan ontbreken” voor. 
Beide notities zijn terug te vinden op- en te downloaden van de website van de classis. 
Ze vormen het houvast in de bespreking op 21 mei. 
 
c. De website: www.classisfryslan.nl  
Hebt u die al ontdekt?  Sinds 1 maart heeft die de bedoelde vorm. 
Informatie die ook voor andere gemeenten in de classis van belang is kunt u aan 
de classis doorgeven via classisFryslan@gmail.com 
Recent is er ook ruimte gemaakt om uw Oekraïne-acties (actie, inhoud en informatieadres) te 
vermelden. 
Zeker die waarvoor u financiële steun of andere hulp van buiten kunt gebruiken. 
 
 PASEN en daarna: 
 
Laten we elkaar juist ook een goede tijd vanuit PASEN toewensen, in het besef 
waar we op PASEN van kunnen zingen: 
“Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen.” 
Over PASEN-en-daarna gesproken. Ds. R. van Essen schreef in dat verband 
het volgende gebed: 
 
Gevonden! 
 
“Vader van Jezus Christus, 
Uw woord schept een nieuwe werkelijkheid, 
neemt ons voor U in 
en verdrijft de schaduw van de dood. 
Als wij U zoeken waar U niet bent, 
laat ons dan opmerken dat wij door U zijn gevonden. 
Geef dat wij dit Paasfeest 
nieuwe kracht mogen ontvangen om 
in alle verwarring en aanvechting, 
te blijven vertrouwen 
dat U ons niet loslaat. 
Jezus, zoeker van mensen, 
laat ons door uw Geest 
en door uw kruis en opstanding 
beseffen hoe kostbaar wij voor U zijn. 
Wees in de tekenen van uw aangevochten weg 
onze troost en gids vandaag 
en alle dagen.”                                      

 

http://www.classisfryslan.nl/
mailto:classisFryslan@gmail.com
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Uit het leven gegrepen: 
 
Tijd 
“Ik stond vroeg op, op een morgen 
en ging haastig bezig met de dingen van die dag; 
ik had zo ontzettend veel te doen, 
dat ik geen gelegenheid tot bidden zag. 
 
Allerlei problemen kwamen op me af 
en elke taak verliep met meer gezwoeg. 
Waarom helpt God me niet, verwonderde ik mij 
Hij zei: omdat je het niet vroeg. 
 
Ik wilde vreugde zien en schoonheid, 
maar de dag ging grijs en grauw voorbij. 
Waarom laat God het me niet zien, vroeg ik me af. 
Omdat je het niet zocht, zei Hij. 
 
Ik wilde in Gods nabijheid komen 
en probeerde al mijn sleutels op het slot. 
God schudde vriendelijk en liefdevol zijn hoofd en zei: 
Mijn kind, je hebt niet geklopt. 
 
Ik werd vroeg wakker vanmorgen 
en pauzeerde voor ik me stortte op taken en problemen. 
Ik had zo ontzettend veel te doen, 
dat ik tijd voor bidden moest nemen.” 
 
 Stukjes uit de 3e Nieuwsbrief Oekraïne van ds. Wim Beekman: 
 
– Bidden en werken 
De mensen van Oekraïne zijn voortdurend in onze gedachten en onze gebeden. 
Velen die bidden vragen zich af wat zij voor Oekraïne en allen die daar in oorlog zijn, 
kunnen doen. Meer en meer komen wij in actie. 
 
– Meerdere acties 
Naast gebedsdiensten zamelen sommigen kleding in, voedingsmiddelen en medicijnen, 
en zoeken manieren om dit naar Oekraïne te brengen. 
Anderen maken plannen om vluchtelingen in huizen en gebouwen op te vangen, de 
meesten houden collectes om geld bij elkaar te brengen waarmee we de bevolking daar 
kunnen helpen. De vele gebeden die worden gedaan en de werken die daaruit voort- 
komen, zijn hartverwarmend en vervullen ons met hoop. 
 
– Hoe kunnen wij helpen? 
Medewerkers van de landelijke kerk, die zich bezig houden met hulpverlening en ervaring 
hebben in de opvang van vluchtelingen, geven advies op:                                
https://protestantsekerk.nl/nieuws/wat-kun-je-doen-voor-oekraine/                              
 

https://protestantsekerk.nl/nieuws/wat-kun-je-doen-voor-oekraine/
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Zij raden ons dringend aan om het gesprek met de burgerlijke gemeenten aan te gaan, 
en geven op deze site ook een stappenplan hoe u dit kunt doen. De burgerlijke gemeenten 
coördineren en geven aan wat nodig is, de kerken ondersteunen waar dat nodig is.                                                       
Nadere vragen kunt u stellen aan Karel Jungheim, medewerker vluchtelingen bij onze PKN: 
j.jungheim@kerkinactie.nl  
 
– Belangrijke tips bij de opvang van vluchtelingen: 
Voor hulp bij particuliere initiatieven in de opvang verwijst de landelijke kerk naar de 
organisatie Takecarebnb: https://takecarebnb.org/  
Op de site van deze organisatie vindt u ook 10 belangrijke tips over wat u het beste 
kunt doen en kunt vermijden bij eventuele particuliere opvang. 
https://takecarebnb.org/gastgezin/10-tips-voor-het-opvangen-van-een-vluchteling/ 
 
– Overzicht Friese initiatieven 
De Classis Fryslân zal op: https://www.classisfryslan.nl/Actueel  
een overzicht geven van de initiatieven die binnen onze classis ontstaan. Als u een 
initiatief neemt, geeft u dit dan door aan de scriba van onze classis op:                                                       
classisfryslan@gmail.com  
Geef haar aub in het kort de gegevens door over de inhoud van de actie. Organisator, 
contactgegevens, en indien mogelijk een webadres. Zij vermeldt dan uw initiatief 
op de website van onze classis. 
Zo kunt u in contact treden met elkaar, van elkaar leren, elkaar versterken en aanvullen. 
 
Moge God onze gebeden, onze gaven, onze inzet en onze daden voor Oekraïne zegenen. 
En moge Hij ook voor de leiders en volken van Oekraïne en Rusland onrecht in recht 
doen verkeren, zo hen geleiden en behoeden. En moge bovenal de vrede door ons allen 
gezocht en gevonden worden! 
                                      
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
 
NLB 1010:4 
 
 
Delen in “Volgen van Jezus” 
Waar komt Jezus vandaan? 
“Jezus komt vanuit de hemel, waar God de Vader woont; Hij is de Zoon van God. 
Zijn aardse leven ontspringt aan de scheppende kracht van Gods Geest. 
Geboren uit het Joodse meisje Maria is Jezus een zoon van Abraham. 
Als de nieuwe Koning van Israël is Hij de Zoon van David. 
Als Messias is Jezus de Heer van hemel en aarde.” (Hand.2:36). 
 

mailto:j.jungheim@kerkinactie.nl
https://takecarebnb.org/
https://takecarebnb.org/gastgezin/10-tips-voor-het-opvangen-van-een-vluchteling/
https://www.classisfryslan.nl/Actueel
mailto:classisfryslan@gmail.com
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Toelichting 
Dit was de grote vraag die Jezus met zijn optreden opriep: 
Waar komt Hij toch vandaan? 
De evangeliën vertellen over de grote confrontaties met het volk en de religieuze leiders van Israël. De 
wonderen van heling en bevrijding die Jezus verrichtte, stelden hen voor de vraag: 
Komt deze uit de hemel, of is Hij van beneden? 
De vraag waar Jezus vandaan komt is nog altijd actueel. Veel mensen hebben bewondering voor Jezus: 
een leraar vol wijsheid, een revolutionair die de gevestigde orde omverwerpt, een figuur met wie je je 
kunt identificeren als je lijdt onder onrecht.                                                                                                 In al 
die beelden en reacties blijft Jezus één van ons. 
In lijn met de oudchristelijke gnostiek spreekt Jezus ook vandaag velen aan als een symbool van het 
goddelijke dat in ons allen huist. 
Het evangelie tekent zijn oorsprong elders: de identiteit van Jezus komt niet op uit menselijke wensen en 
voorstellingen, maar uit Gods beloften om aan Israël zijn Messias te schenken.                           Het 
wonder van zijn geboorte is niet biologisch te beschrijven.                                                                                
De kracht van de Allerhoogste en de Geest van God maken dit mensenkind tot wie Hij is:                                       
de Zoon van God (Luk.1:35). 
Door zijn geboorte uit de maagd Maria heeft Hij werkelijk en compleet ons mensenbestaan 
aangenomen. Tegelijk gaat Hij boven ons uit, omdat zijn oorsprong van eeuwigheid is (Mi.5:1-2). 
 
Kok Boekencentrum, Utrecht – 2019. 
 
 
Doorgeefluik 
a. In reactie op het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau schreef mevr. Ria Kraa in het Friesch 
Dagblad een hoofdredactioneel artikel met het opschrift: “De kerk weet zelf ook: de toekomst is niet aan 
ons”. 
Het eindigt met het volgende: (zie www.frieschdagblad.nl) 
“Een startpunt is dat kerken zich vooral op zichzelf bezinnen: wat geloven wij in de kern, hoe grijpt dat in 
onze levens in? De Protestantse Kerk in Nederland heeft daar al forse stappen in gezet, wat in 2020 
resulteerde in de visienota “Van U is de toekomst”. 
In het voorwoord van ds. René de Reuver staat onder meer: 
“De snelle en ingrijpende ontwikkelingen in onze samenleving, waarin de kerk kampt met krimp en 
tegelijk velen zoeken naar zin en verbondenheid, troost en houvast, nopen tot bezinning en focus. We 
doen dit in hoop en vol vertrouwen. De toekomst van de kerk – en van onze wereld – is niet aan ons 
maar aan God.” Dat geldt nog onverminderd.” 
b. “Eenvoudig leven”, Sam Janse e.a. Bijbelstudies over het goede leven, 
Kok Boekencentrum, Utrecht 2021 – 12,99 euro. 
“Hoe kunnen we komen tot een eenvoudig, goed en vreugdevol leven dat 
toekomstbestendig is? Da is de centrale vraag in dit aan te bevelen boekje. 
Iets voor een gezamenlijke gespreksgroep? 
 
c. Uitzending The Passion 2022 – donderdag 14 april om 20.30 uur 
op NPO 1 (KRO-NCRV i.s.m. Protestantse Kerk) 
 
d. “Onrustig is ons hart”, Aandachtig leven in een veeleisende wereld is 
de ondertitel van dit boek, waarin ds. Niek Tramper de toenemende druk 
op millennia s onderzoekt. Steeds maar voldoen aan verwachtingen van 

http://www.frieschdagblad.nl/
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anderen en jezelf kan je moe en onrustig maken. 
Geschreven voor de jeugd is het laagdrempelig, rijk aan pakkende 
voorbeelden. Het boek groeit uit tot een grondige begeleiding voor alle 
leeftijden. In zijn beknoptheid biedt het terloops ook trekken van een 
cultuurgeschiedenis. 
Uitg. Groen – 15,99 euro. 
 

Pasen 

 

Hij was twee nachten in het graf geweest                                                                                                           

toen God Hem riep: ‘Sta op, Mijn Zoon!                                                                                                                                                 

De hele hemel viert nu feest,                                                                                         

de engelen staan juichend om Mijn troon.                                                                                         

Ga, zeg de mensen dat Ik door Uw lijden                                                                                      

hen uit de macht van de dood en zonde wil bevrijden.’ 

En bij die woorden wentelde de steen….                                                                                

en Christus stond omstraald door morgenzon.                                                                                                                        

De wachters vluchten vol ontzetting heen…                                                              

alsof de dood hen achterhalen kon.                                                                                                                                                        

En toen heeft God twee engelen gezonden                                                                                                

die Christus’ windsels hebben opgewonden.  

En zij verkondigeden de vrouwen,                                                                                                                                  

dat de Meester opgestaan was uit het graf.                                                                                                                    

Toen hoorde zij, die Hem het meest had liefgehad,                                                                                              

haar naam….maar Hij leek zó ver van haar af…                                                                                                           

dat zij alleen vol eerbied kon aanbidden.                                                                                                                         

En toen Zijn jong ’ren treurden, stond Hij in hun midden. 

O Heer!...wat een morgen… wanneer Gij zegt: ‘De dood is er niet meer!’                                                          

en ik, voor eeuwig in Uw hart geborgen, zal ingaan tot de vreugde van mijn Heer! 

 

Bron: Nel Benschop; uit: Een open hand uit de hemel.  

 

 

Verjaardagen: 

05 april                       Tjerk Adema                                      78 jaar 

19 april                      Wietske Postma-Postma                  81 jaar 

08 mei                        Wiebe Bijlsma                        86 jaar 

30 mei                       Griet Vaartjes-Booi                           86 jaar 
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Agenda: 

 

 

Zondag 10 april: DV Heilige doop aangevraagd door fam.: A. & X. Hietkamp, Rounwei 16 uit Warten. 

Maar ook neemt br. Tjerk Adema afscheid, uit zijn ambt als ouderling.  

Woensdag 20 april: gemeente avond, aanvang; 19.45 uur in de Geref. kerk te Warten. 

 

Uit de gemeente: 

Fam: Taeke en Richt de Jong, zijn verhuisd naar: Hilleburen 24, 9005 PV Wergea.                               

Héél veel woon plezier op jullie nieuwe stek.                                                                                                                                          

zr. Sjoerdje Pander-Haitjema, is ook verhuisd naar; woning H, Bennemastate, Rijkstraatweg 165, 9254 

DE Hurdegaryp. We wensen ook haar namens ons allemaal, een goede woonplek in Bennemastate.  

Met de liefde en zegen van de Heer op haar levensweg. Ook sterkte voor de naasten om haar heen, het 

is zeker een hele verandering na jaren in Warten te hebben gewoond.                                                                                                                                                             

Bij het maken van ons kerkblad hoorden we dat zr. Jantje Pijl herstellende is van corona, we wensen 

haar héél veel beterschap toe.                                                                                                   

Voor alle zieken, dichtbij en veraf bidden we om kracht en liefde voor een goed herstel.  

                                                                                                                                              

Heilige Doop is aangevraagd door fam. Albert en Xanthe Hietkamp van de Rounwei 16 uit Warten.  

Voor hun twee jongste dochters; Charlotte Sophie, geboren: 23-01-2020 en Fardau Froukje, geboren: 

10-06-2021. DV Op zondag 10 april a.s., voorganger is onze eigen pastor ds. A. Bouman.  

We hopen met de ouders en verdere familie, op een feestelijke doopdienst. 

(Deze dienst gaat helaas niet door i.v.m corona in de familie) 
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‘Het nieuwe leven moet zichtbaar worden’ Kolos:3:12-17; 

Jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn van Hem en Hij houdt heel veel van jullie.                                      

Wees daarom zelf ook vol medelijden, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid en geduld.  Wees 

verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, 

moeten jullie ook elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde.                                                         

Want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. En laat de vrede van Christus in jullie 

hart regeren. Want dáárvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Zorg 

dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dan 

zullen jullie met je hele hart de Heer danken met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. 

En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader 

door Hem. 

Laten ook wij deze wijze woorden van Paulus, meenemen bij het SOW proces.                                                    

DV dat ook Hij in onze harten regeert en met Zijn liefde ons wil begeleiden hierin.                            

Zodat we samen door die liefde een volmaakte eenheid kunnen worden, in Zijn ogen.                                

In gebed mogen we Hem daartoe aanroepen, net zoals Jezus zelf Zijn Vader bidt om kracht.    

 

Gebed om moed; 

 

Ik vraag U niet om vreugde en geluk hoewel ‘k ernaar verlang met heel mijn wezen.                               

Ik weet te goed: de zoetste vreugd breekt stuk, en er zijn wonden, die nooit meer genezen; ik tracht te 

zeggen: wat Gij doet is goed…maar geef mij toch een heel klein beetje moed! 

 

Ik vraag niet om een leven zonder strijd: de vrede is het waard, er voor te vechten.                                    

Als in mijn hart maar groeit de zekerheid dat ‘k mij door alles meer aan U ga hechten.                               

Want als ik bij U ben is alles goed…. maar geef mij toch een heel klein beetje moed! 

 

Ik vraag U niet dat ik begrijpen mag waarom Gij deze weg mij hebt gewezen;                                                            

mijn denken is verward en elke dag brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen. En toch geloof ik: 

Gij maakt alles goed…. maar geef mij toch een heel klein beetje moed!  

 

Bron: Nel Benschop 

 

Gezegende en liefdevolle Paasdagen, namens ds. Alice Buizer, ds. A. Bouman en de kerkenraden. 
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Weet Je Dat De Lente Komt: https://www.youtube.com/watch?v=SQVNwoztj2Q  

 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

 

Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld                                                                                                                                                                  

Staat op: We hebben allemaal wat, Een boom vol liedjes (deel 2)      

 

Paasverhaal; voorlezen uit een prentenboek of kort filmpje kijken met de kinderen 

Het Paasverhaal vertellen kun je uiteraard gewoon doen door een kinderbijbel open te slaan of 

misschien weet je het verhaal wel helemaal zelf te vertellen op een boeiende manier. Maar het kan 

uiteraard ook nog anders. Er zijn heel veel kinderboeken die het Paasverhaal zo vertellen dat je kind het 

verhaal nog een keer wil horen en nog een keer…                                              Of je kiest juist voor een 

filmpje! Er zijn daarnaast ook cd’s die door middel van de liedjes het hele Paasverhaal vertellen. 

Weet jouw kind eigenlijk wel wat Pasen is? Of waarom we dan een paar dagen vrij zijn?                                              

Ongeacht of je nu wel of niet gelovig bent is het leuk om de kinderen dit filmpje te laten zien om uit te 

leggen wat we eigenlijk met Pasen vieren. En dat het meer is dan alleen maar paaseieren zoeken. 

Verhaal van Pasen; de kruisiging en opstanding: https://youtu.be/5Qh-pUivc1w  

Pasen met de Zandtovenaar: https://youtu.be/362tIhGLaHQ  

Verhaal van Jezus op DVD:                                                                                        

https://www.bol.com/nl/nl/p/verhaal-van-jezus-

voor/9200000025474111/?referrer=socialshare_pdp_www  

 

Ook voor jullie fijne en gezegende Paasdagen toegewenst.                                                                                        

Namens ds. Alice Buizer, ds. A. Bouman en de beide kerkenraden. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SQVNwoztj2Q
https://youtu.be/5Qh-pUivc1w
https://youtu.be/362tIhGLaHQ
https://www.bol.com/nl/nl/p/verhaal-van-jezus-voor/9200000025474111/?referrer=socialshare_pdp_www
https://www.bol.com/nl/nl/p/verhaal-van-jezus-voor/9200000025474111/?referrer=socialshare_pdp_www
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                            Underweis 

Schenk mij het vertrouwen 
dat er een moment zal zijn 
zoals die ochtend: Pasen. 
Nieuw begin van leven 
aan dood en verdriet voorbij. 
 
Uit het gebed ‘Nieuw begin’ van ds. Werner 
Pieterse, 
uit het gebedenboek U die voor mij uitgaat. 
 
Foto: Markus Spiske 
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De Paaslach: door de tranen heen lachen 
 
Onrustig is ons hart en het duister heerst over Europa, over de wereld. Wij zijn wakker geschud door 
wat niemand had verwacht. Wij waren een beetje aan het bekomen van de benauwdheid van de vorige 
crisis. Maar snel dook iets anders de kop op. Met desastreuse gevolgen voor de getroffenen. Gelukkig 
proberen mensen zich niet te laten verlammen door het monster, die Goliath. Men zoekt naar licht, 
zachte kracht, woorden van hoop die mensen met elkaar kunnen delen. En naar een begaanbare weg te 
midden van de chaos. Zingen, bidden en vertrouwen, zoals ook de Oekraïense president Zelensky doet. 
Hij vertrouwt erop dat het licht zal winnen van de duisternis. Dat het leven sterker is dan de dood.  
 
Het is Paastijd. En Pasen (Pesach) herinnert ons aan het Exodusverhaal waarin het vertrouwen wint, dat 
de doodse machten niet het laatste woord hebben. Met Pasen vieren wij dat. Wij beginnen met de Stille 
Week samen rondom het brood (de matses) en de wijn (druiventros) om ons geestelijk toe te rusten. 
Om woorden en daden te vinden die nodig zijn en die ons weghalen uit al wat ons onderdrukt en het 
licht beneemt. Zo krijgen wij zicht op een menselijker wereld. Pasen doet ons echt opstaan in wat het 
leven doet. Dat is ook onze hoop. Dat wij voorbij de kramp - soms door de tranen heen - ontspannend 
kunnen lachen en dankbaar zijn.  
 
Wat is er veel narigheid in het leven. Ik hoef u er niets over te vertellen. We zien het allemaal om ons 

heen: oorlogen, mensen op de vlucht, natuurrampen, ziekten. We ervaren het soms aan den lijve.  

Hoe kun je hiermee omgaan? Hoe kun je omgaan met situaties waarin het verdriet heeft toegeslagen en 
alle fundamenten onder je leven heeft weggevaagd. In die situaties kun je misschien niet anders dan 
huilen, overleven, staande zien te blijven. Ja, soms ook door de tranen heen lachen. En eigenlijk 
weerspiegelt het Paasfeest dat. Want niet de dood van Jezus is bepalend, maar zijn leven.  

Hij die aan het kruis vernederd wordt, blijkt een wereldwijde beweging van liefde in gang te kunnen 
zetten, die ons hoopvol verbindt met elkaar. Die ons uitnodigt al onze gewichtigheid te relativeren. Het 
is een lach door onze tranen heen. Het licht van christus dat in onze nacht gekomen is, opent ons voor 
een nieuwe werkelijkheid en stemt ons tot dankbaarheid. Dat vieren we met Pasen.  

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een 
fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Je kunt ze zelf niet 
organiseren… Liefde en genade van God worden ons gegeven. Wat er ook is gebeurd, God vergezelt ons 
in al de stappen die wij zetten.                                                                                                                                                                                             

Dankbaarheid is aandacht geven aan het goede, heilzame en hoopgevende, al is het nog zo klein en 
onbetekenend. Dat, zegt de Bijbel en zeggen ook wetenschappers, is de beste remedie tegen onheil. 
Wie oog heeft voor de kleine lichtpuntjes in de duisternis, heeft de meeste kans om niet in een 
depressie weg te zinken. Wie God dankt voor de zon die weer is opgekomen na een angstige en donkere 
nacht, heeft de meeste kans om in die komende dag liefde te ontvangen en liefde uit te stralen.  

Is dat niet te goedkoop? Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het werkt wel. Probeer het maar 

uit. Iedere dag beginnen met een moment van dankbaarheid. In welke situatie dan ook (1 

Thessalonicenzen 5: 18).  

Zoek iets op dat je dankbaar kan maken. Het maakt niet uit wat. De aanwezigheid, dichtbij of ver weg, 

van een geliefde. Een bloeiende bloem in een vaas. Een paar woorden die je raken. Het licht van de zon. 
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Een dierbare herinnering. Richt daar je aandacht op en voel je dankbaar. Het zal je goed doen. Het zal je 

een mens maken waar God plezier in heeft.  

Laten we onszelf oefenen in dankbaarheid. Leren om naast het verdriet en de pijn ook ruimte te laten 

voor het goede en mooie. Leren om oor en oog te hebben voor dat wat het beste in ons naar boven 

roept.  

God danken is niet zozeer iets wat moet. Het is eerder een geschenk. Het doet je goed als mens om 

dankbaar te zijn. Het helpt je om gezond te blijven. Het maakt je liefdevol, krachtig en moedig.  

 

Gezegende Pasen. 

 

Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
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Pastoraal 

Het was op die avond een inloop in de Frissel in Wergea, 9 maart 2022. Iemand zei op die 
woensdagavond voor vrede in Oekraïne: “het voelt alsof wij in deze tijd Jezus begeleiden naar het 
kruis”. Aan dat zinnetje bleef ik denken. Het trof me. In onze wereld waarin oorlog woedt, waarin 
zoveel mensen alles moeten achterlaten en hun land ontvluchten en waarin zoveel mensen zulke 
onmogelijk zware lasten moeten dragen.  
 
Ik vraag me af: hoe doe je dat, begeleiden naar het kruis? Er kwamen veel mensen uit de dorpen die 
avond in de Frissel in Wergea en later ook in de Hervormde Kerk in Warten om een kaars aan te 
steken als een ‘Nee’ tegen het oorlogsgeweld.   
Het is een vraag waar ik deze veertigdagen over nadenk, op zoek naar antwoorden, antwoorden die 
ook worden aangedragen door verhalen uit de traditie en door verhalen van mensen van nu. 
 
Begeleiden naar het kruis doe je denk ik met je aandacht, toewijding en liefde. Precies wat de 
schrijver Charlie Mackesy onlangs schreef: “It’s stronger and braver to love.” Oftewel, 
“Het is sterker en moediger om lief te hebben”.  
 
Meer aandacht voor de ander, omzien naar elkaar, toewijding aan het leven. Meer bidden, zingen, 

en hoop en liefde geven. De liefde overwint de dood. Dat wij zo in deze donkere tijden in elkaars 

genade mogen blijven.  

Wij wensen elkaar een aandachtig Pasen. 

Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
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Bloemengroet 

De bloemen groet ging deze keer naar:  

 

Februari    Janke Oosterloo 

Maart   Joke Nijdam - de Jong 

              Mevr. v.d. Weide 

   Dhr. Bennie Jelsma 

April    Dhr. J. Vaartjes 

 

 

 

Verhuisd  

Na vele jaren in Wergea gewoond te hebben, is Rinkje Hoogland onlangs verhuisd naar Abbingahiem in 

Leeuwarden, vlak bij haar haar familie. We wensen haar daar veel gezondheid en plezier toe, en een 

goede balans tussen zorg en zelfstandigheid.  

Het adres van Rinkje is: 
 

Abbingahiem 
Rinkje Hoogland, Kamer 331 
Jansoniusstraat 4  
8934 BM Leeuwarden 

 
 
Van Warten naar Leeuwarden. 

 

Ja, het is er toch nog van gekomen. 

Ruim 14 dagen woon ik nu op het nieuwe adres en natuurlijk gaan dan de gedachten terug. 

In 1972 gekomen met z’n vieren en nu ga ik als laatste Warten verlaten. 

Terugkijkend is er natuurlijk veel gebeurd en dan bedoel ik m.n. op kerkelijk gebied. 

We hebben geprobeerd om ook in de Gemeente werk te verrichten en veelal met veel plezier. 

Ik heb inmiddels 5 predikanten “versleten” en veel mensen om mij heen zien komen en vertrekken. 

Goede herinneringen blijven en ik zal voor als nog de Gemeente trouw blijven. 

 

Vanuit mijn nieuwe adres Prinsessenpark 44 een groet aan u allen en wees ook in Leeuwarden welkom. 

 

Anton Nieuwdam. 
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Gebed: Draag mijn zorgen (Ds. Tim van Iersel) 

 

Goede God, 

  

Zorgen omringen mijn gemoed. 

Mijn hart is onrustig. 

Gedachten blijven komen. 

Ik weet niet wat ik moet. 

  

Van mensen om mij heen 

voel ik mij zo afhankelijk. 

Van hen die voor me zorgen, 

vaak vriendelijk, soms gemeen. 

  

Krachten verlies ik gaandeweg, 

ik kan niet meer zo veel. 

Maar ik kan nog alles geven 

als ik het U biddend zeg. 

  

Wees met hen die mij dierbaar zijn 

en die ik in mijn hart bewaar. 

Dat zij gespaard mogen blijven 

van pijn, ziekte en gevaar. 

  

Draag mijn zorgen, Heer, 

dan komt mijn hart tot rust. 

Neem zo mijn gedachten aan. 

U geeft mij moed, steeds weer. 

  

Amen 
 



  
 

Underweis en Hoedershûn                                                  Pagina 21  
   

Kinderverhaal 
 
Er waren eens drie kikkers die per ongeluk in een grote emmer melk waren gevallen, ergens op het erf 
van boer De Groot. Hoe dat zo was gebeurd wist niemand, maar het was niet anders.  
 
Daar spartelden die kikkers rond en vroegen zich af hoe ze ooit uit die emmer moesten komen. De 
wanden waren veel te glad om tegenop te klauteren en ze konden zich nergens tegen afzetten om eruit 
te springen. Hun pootjes vonden geen houvast.  
 
Na een tijdje spartelen, gaf de eerste kikker de moed op. 'Het heeft geen zin' zei hij. 'Hier komen we 
nooit meer uit. Hij Iiet zijn kopje hangen en zonk naar de bodem van de emmer.  
 
De tweede kikker zei: 'Boer de Groot komt ons wel redden. Hij komt ons vast en zeker uit deze emmer 
vissen. We hoeven alleen maar te wachten.' Door al het wachten vergat deze kikker helemaal te 
zwemmen en al snel zonk ook hij naar de bodem van de emmer.  
 
De derde kikker dacht: 'Ik zit in de problemen. Ik weet zeker dat Boer de Groot me zal helpen, maar 
ondertussen kan ik alvast mijn best doen hieruit te komen. Hij begon uit alle macht te trappelen en 
spartelen met zijn pootjes. Zo hard, dat na een half uur alle melk veranderd was in een berg met boter. 
De kikker zette zich af en sprong - hop! - de emmer uit. Recht in de handen van boer de Groot. Die keek 
naar het kikkertje en toen naar de berg met boter en zei: 'Fijn datje al boter hebt gemaakt. Dat was ik 
net van plan!’ 
 
Als je iets wilt begrijpen van het geheim van Pasen denk dan aan die derde kikker. Die ging niet kopje 
onder in de melk. Hij gaf de moed niet op, zoals de eerste. Hij wachtte niet alleen maar af, zoals de 
tweede, maar deed alles wat hij kon om uit die diepe emmer te komen. En zo kon dat wonder 
gebeuren...  
 
Christien Crouwe. 
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Belangrijke adressen Wartengahe: 
  
Voorganger: 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang,  
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.  
Tel. 058-2159100 
Fax. 058-2990529 
E-mail: alicebuizer@gmail.com 
  
Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk: 
Janneke de Ruiter-Donkersloot,  
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.  
Tel. 058-8435549 
E-mail: pw@deruiteragro.com 
  
Ouderling/preekvoorziening: 
Fokje Hoekstra-Oosting,  
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.  
Tel. 058-2552271 
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com 
  
Diaken: 
Harma Landheer,  
Stukleane 6, 9003 XR Warten.  
Tel. 058-2551746 
E-mail: ghlandheer@hotmail.com 
  
Diaken  en lid van het college van rentmeesters: 
Wigle Vriesinga,   
De Marren 31, 9005 MS Wergea.  
Tel. 058-8448499 
E-mail: wigle@impactpoeder.nl 
  
Voozitter, penningmeester en administrateur van het  
College van  kerkrentmeesters: 
Piet van der Velde,  
De Mieden 36,  9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 

 

 
 
Redactie Kerkblad: 
Antsje de Boer-v.d. Woude,  
De Marren 45, 9005 NS Wergea.  
Tel. 058-2552329  
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl 
  
Contactpersonen kerkgebouwen: 
  
Kerk Warten: 
Piet van der Velde,  
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
  
Kerk Warstiens:  
Hedzer Weijer,  
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.   
Tel. 06-38187604 
E-mail: hyweijer@gmail.com 
  
Kerkgebouw “de Frissel Wergea”: 
Wigle en Fokje Vriesinga 
De Marren 31, 9005 MS Wergea.  
Tel. 058-8448499 
E-mail: wigle@impactpoeder.nl 
 
Bankrelaties: 
 
College van Kerk- rentmeesters:  
Banknummer: NL68 INGB  0000 6406 45. 
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten. 
 
College van Diakenen: 
Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56 
t.n.v.: Diaconie Warten. 

 

 

Belangrijke adressen en kerkdiensten Wartengahe en de Gereformeerde Kerk 

mailto:alicebuizer@gmail.com
mailto:pw@deruiteragro.com
mailto:ghlandheer@hotmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:boerdejan@kpnmail.nl
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
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Preekvoorziening: 
Ardien Fennema-Daling, tel. 058-2551247 
 

Tel. nummer Gerf. Kerk:  
06-22650247 

 
Redactieadres Hoedershûn: 
E-mail: hoedershûn@gmail.com 
 

Adoptie comitee: 
Voorzitter: 
Taeke de Jong, tel. 058-2551086 
 
Penningmeester: 
Freerk Kloosterman, tel. 06-15123418 
Bankrekening: NL38 INGB 0009 030424 
 

Kindernevendienst: 
Voorzitter: 
Christina Stienstra, tel. 058-2672287 
 
Penningmeester: 
Hendrika Kloosterman 
 

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

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

Belangrijke adressen Gereformeerde Kerk: 

 
Kerkenraad: 
Preses: wissselend, 
Klaas Fennema, tel. 058-2551247  
Taeke de Jong, tel. 058-2551086 
 
Scriba: 
Botina v.d. Hoek- v.d. Meulen,  
tel. 058-2552453 / 06-11082856 
E-mail: scriba@pknwarten.nl 
 
Penningmeester: 
Jannie Postma-v.d. Werff, tel. 058-2551963 
 
Mutaties: 
Voor verhuizingen, brengen/halen attenties,  
geboortes enz. 
Taeke de Jong, tel. 058-2551086 
 

Pastorale zorg: 
Ds. A. Bouman, 
Vondelstraat 7, 8913 HP Leeuwarden. 
tel. 058-2894477 
E-mail: arbou@simpc.nl 
 

Colleges van kerkrentmeesters: 
Voorzitter: 
Taeke de Jong, tel. 058-2551086 / 06-50833820 
 
Secretaris: 
Jasperina Tjeerdsma, tel. 058-2551134 
 
Penningmeester: 
Harm Dijstra, tel. 058-2553064 
Postbankrekening: NL24 INGB 0000 936220 
t.n.v: administrateur Gerf. Kerk 
 

Zendings- en Evangelisatiecommissie Efeze: 
Penningmeester: 
Postbankrekening: NL92 INGB 004 765817 
 

College van diakenen: 
Voorzitter: 
Geke van Werkhoven, tel. 058-2552638 
 
Secretaresse: 
Willy Bouma, tel. 058-2551536 
 
Penningmester: 
Tineke Bruinsma- Tolsma, tel. 058-2552591 
Postbankrekening: NL49 INGB 004 925574 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hoedershûn@gmail.com
mailto:scriba@pknwarten.nl
mailto:arbou@simpc.nl
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Kijk ook eens op onze  

         Websites 

 

www.wartengahe.nl 

www.pknwarten.com 

 

 

 

 

 

Kopij inleveren voor 

16 mei 2022 bij: 

 

Arend Bijlsma 

e-mail: 

agbijlsma@gmail.com 

 

of 

hoedershûn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Kerkdiensten Wartengahe 
14 april   19.30 uur Warstiens    Ds. A. Buizer-Tchiengang 

   Witte Donderdag m.m.v. Ynspiraasje 

15 april   19.30 uur Warstiens    Ds. A. Buizer-Tchiengang 

   Goede Vrijdag m.m.v.  Ynspiraasje 

 

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk  

14 april   19.30 uur Warten in de Gerf. Kerk  Ds. J v.d. Veen 

   H.A. Witte Donderdag      

   Collecte/ HA collecte 

15 april   19.30 uur Warten in de Gerf. Kerk  Kerkenraad 

   Goede Vrijdag       

   Collecte/ kerk  

 
Gezamenlijke kerkdiensten Wartengahe en  Gereformeerde Kerk 
10 april   09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk  Ds. A. Bouman 

   1e coll./ Jong protestant  2e coll./ Kerk  

 

17 april   09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk  Ds. N. de Jong-Wiersema 

   Pasen m.m.v. koor Ynspiraasje 

1e coll./Werelddiaconaat  2e coll./Kerk 

 

24 april   09.30 uur Warten in de Herv. Kerk  Ds. A. Terlouw 

     1e coll./Evangelisatie  2e coll./Kerk 

 

01 mei     09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk  Ds. A. Buizer-Tchiengang 

   1e collecte/ACD   2e collecte/Kerk 

 

08 mei     09.30 uur Warstiens    Dhr. L. v.d. Ven 

1e collecte/Noodhulp  2e collecte/Kerk 

 

15 mei    09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk   Dhr. T. de Jong 

   1e coll./Binnen. diac.  2e coll./Kerk 

 

22 mei     09.30 uur Warten in de Herv. Kerk  Ds. A. Buizer-Tchiengang     

   1e coll./Missionair werk   2e coll./Kerk 

 

26 mei     19.30 uur Warten in de Gerf. Kerk  Ds. L. van der Pol   

   Hemelsvaartdag 

   1e collecte/ACD    2e collecte/Kerk 

 

29 mei     09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk  Ds. J. Mol Nijega 

   Heilig avondmaal 

   1e coll./Jong protestant  2e coll./Kerk 

3e collecte/Kindernevendienst 

 

 

 

http://www.pknwarten.com/
mailto:hoedershûn@gmail.co

