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De ster van Bethlehem 

 

Er was een bijzondere ster die nacht 

Tussen al die miljoenen anderen te zien 

Was er een wonder gebeurd misschien? 

Wat eigenlijk niemand had verwacht? 

 

En ook de Wijzen uit het Oosten niet 

Maar vonden wel dat het bijzonder was 

En volgden die fel blinkende ster alras 

Wellicht waren ze bekend in dat gebied. 

 

De ster bleef schijnen boven een stal 

In de plaats die de naam Bethlehem droeg 

De Wijzen uit het Oosten wisten genoeg 

En ze verheugden zich over dit geval. 

 

Ze zagen het kindje Jezus in een voederbak 

En bogen zich eerbiedig voor Hem neer 

Ze brachten het in stilte alle lof en eer 

Totdat een groot engelenkoor de stilte verbrak. 

 

Zij zongen: Ere zij God, ere zij God in de hoge 

Vrede op aarde in de mensen een welbehagen 

Amen, Amen. 

 

Fedde Nicolai 
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“95 Speldeprikken” 
 
– een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld – 
 
– “De kerstboodschap ligt in het winkelwagentje.” 
 
– “De geboorte van Jezus: Het eeuwige met het tijdelijke verwisseld.” 
 
– “Waarom vragen juist diegenen die niet in de zin van het bestaan geloven zo vaak “waarom?” 
 
– “Haat is besmettelijk. Liefde reinigt.” 
 
– “Geef u op voor de Hogere Beroepsopleiding: Meester Voetenwasser.” 
                                                           

Meditatie 
 
“En gij, Bethlehem Efrata...(Micha 5:1-4a). 
 
In geloof begrijpen wij: in Bethlehem zou Jezus geboren worden, de eniggeboren Zoon van God;  
God begint voorgoed in Hem waar niemand het verwacht, in deze Vredekoning, de Redder, de Helpman, 
om ook ons te doen leven met Hem! 
 
God begint opnieuw op een plaats waar niemand het verwacht. Bethlehem, Nazaret...                                 
Uit het Evangelie naar Lucas kunnen we te horen krijgen van twee zwangere vrouwen                                   
(Lucas 1:39 e.v.). Maria, uit het plaatsje Nazaret, en Elisabet. 
De eerste bij de tweede op bezoek. Zij is familie van haar. Ze zijn erg blij als ze elkaar zien.                                  
Maria groet. En Elisabet groet haar. Ze zegt: Jij bent gezegend, en gezegend is het kind dat je draagt in je 
schoot...En waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 
Ze hebben elkaar veel te vertellen over de kinderen die geboren zullen worden. 
Beiden moeten nog wachten. 
 
Wat is het machtig, wat een geschenk dat Maria vertrouwde op de woorden van de bode van de Here 
God. Zij geeft zich over aan de Here. Aan de betrouwbare God van het verbond.                                
Zij wil met heel haar wezen God dienen. Ze heeft “amen” gezegd op de woorden van de engel en daar 
leeft ze nu ook naar. 
 
Maria gelooft. Ook wij mogen geloven, in onze omstandigheden, in onze tijd. 
Zeggen wij ook echt “amen” op de woorden van God? 
Verwachten wij op onze beurt Zijn werk, Zijn daden, op plaatsen onder ons, in ons? 
 
Geloven is ook: ons in dienst laten nemen door deze, onze God. 
Dat we ook in onze drie dorpen en omgeving Hem dienen. Bewust. Meer en meer.  
Dat is ook: nadenken hoe het is tussen de Here God en mij, Over: hoe het is tussen ons mensen?  
En over jezelf. Mag mijn hart, mogen onze harten ook een plaats zijn waar God opnieuw begint? 

                          Hoedershûn 
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“...en Hij zal vrede zijn” zei de profeet Micha. Later kan Paulus de vervulling in Christus aanwijzen:  
Hij ís onze vrede. (Efeze: 2). 
 
“Vrede” was in het Oude Testament: het goede, gave leven, een geschenk van God, 
vooral in de toekomst van de Vredekoning. En in het Nieuwe Testament is de vrede de grote gave van 
God in Christus. In Hem wordt de vrede gegeven. 
De engelen zingen ervan in de nacht. En Jezus zegt, naar het Evangelie naar Johannes: 
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.” (Joh.14), en na zijn opstanding “Vrede zij u.” (Joh.20). 
Zo is Hij de Vredevorst, die alle macht gegeven is in hemel en op aarde. 
 
Het geloof in deze Vredevorst heeft gevolgen voor ons léven, voor onze harten, voor míjn hart:                                      
wij zullen van deze vrede mogen leven, van deze vrede mogen laten merken. 
Er van zingen is prachtig, er biddend om zingen ook, zoals: “O lieve Heer, geef vrede, aan allen hier 
beneden, die uitzien naar uw feest….”, d.i. uitzien naar de voltooiing van Uw Rijk.                                    
Maar laten wij ook dóen, uit Gods kracht, naar wat wij zingen en bidden. 
Om een levend teken te zijn van Zijn vrede. Voor anderen, elkaar en onszelf. 
Om zo ook zelf een plááts te zijn waar de Here God kennelijk begonnen is en doorgaat,                                             
om Hem zo te dienen.                                                                                                          
 
Ds. A. Bouman. 
                                                        
Om over na te denken – gedachten van Blaise Pascal: 
 
–  “Jezus Christus zei belangrijke dingen zo eenvoudig, dat het lijkt alsof Hij er niet over nadacht: 

zijn uitspraken zijn echter zo raak dat je wel beter weet.” 
 
–  “God is te vinden via de weg die het Evangelie wijst. Jezus heeft zich nooit beklaagd;                      

behalve die keer toen zijn ziel tot op de dood bedroefd was.” 
 
–  “Wie zich van de liefde losmaakt, maakt zich los van God.” 
                                                        
Doorgeefluik 
 
a. Gratis abonneren op “Petrus”: 
al zo’n 200.000 Nederlanders krijgen het “Petrus” magazine in de bus. 
Wat let je om jezelf ook te abonneren, als je dat nog niet deed, op dit magazine. 
Waar gaat het over? 
“Petrus” is het gratis kwartaalblad van de Protestantse Kerk in Nederland. 
In het magazine leest u persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde,                     
over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft. 
Voor een gratis abonnement of adreswijziging: abonnement@petrusmagazine.nl 
Aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief: petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief  
Bij leesbeperking: “Petrus” is ook gratis verkrijgbaar in braille, grootletter, digitale en                      
gesproken vorm. 
Informeer bij de CBB: tel. 0341-565477; e-mail: klantenservice@cbb.nl 
 
 

mailto:abonnement@petrusmagazine.nl
mailto:klantenservice@cbb.nl
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b. “Opener dan ooit” – Nieuwe kansen voor kerken, Tim Vreugdenhil. Paperback, € 16,99. 
In een blad wordt het zo aangekondigd: “Leven is een kwestie van vallen en opstaan.”                               
Dat geldt zowel voor mensen als voor organisaties.                                                                                            
In dit boek richt de auteur zich tot iedereen die nadenkt over hoe we na de coronacrisis weer kunnen 
opstaan.  Kan de kerk daarbij helpen? Zeker!” 
                       
 
Week van gebed voor eenheid 2022 wijst op het Licht in het duister. 
 
Tijdens de “Week van gebed voor eenheid van christenen 2022” 
staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. 
Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. 
Enige tijd geleden maakten de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland het thema van deze 
jaarlijkse gebedsweek bekend: “Licht in het duister”. 
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 t/m 23 januari. 
 
 
Zondag 23 JANUARI 2022 is er een DIENST in “De Frissel” in deze gebedsweek. 
Voorbereid door onze plaatselijke Raad van Kerken. 
Aanvang: 19.30 uur. (Nader bericht hierover volgt nog) 
 
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het 
Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van de magiërs die een bijzondere ster zagen en 
deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. 
Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland: “Als christenen worden we aangemoedigd om ook 
als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus.                                                                            
Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn.                                
Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.” 
 
“Het thema is toepasselijk in deze tijd”, vertelt Christien Crouwel, alg. secr. Van de Raad van Kerken 
Nederland. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis.                                                          
De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien 
hebben dat eens te meer laten zien.  
De ster van Bethlehem nodig ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. 
Dat is wat we tijdens deze “Week van gebed voor eenheid” doen.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Underweis en Hoedershûn                                                  Pagina 5  
   

Leid mij - 
 

“Leid mij, lief licht, door het duister rondom mij, 
wijs Gij de weg. 
De nacht is donker en het huis is ver, 
wijs Gij de weg. 
Belicht mijn stappen. 
Nee, ik vraag U niet de horizon te zien. 
Eén stap is mij genoeg.” 
 
– John Henry Newman. 
                                                    
 
LEEFREGEL “de 10 Woorden verkeerd” 
(van Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
“Tien ijzeren wereldwetten” 
 
1. Het draait om jou. Leef vrij en blij. Er is één baas en dat ben jij. 
2. Doe alles voor bezit en poen. Wie centen heeft kan alles doen. 
3. Als jij iets wilt, roep dan maar snel dat God het wil. Dan doen ze ‘t wel. 
4. Wie rust is lui, wie werkt een held. Vooruit, draaf door, want tijd is geld! 
5. Je ouders kunnen naar de maan. Daar trek je je dus niks van aan. 
6. De sterkste wint. Wie vecht wordt groot. Je slaat en zwijgt elkaar dus dood. 
7. Een vriend is leuk. Zo niet, da’s pech. Dan doe je hem gewoon weer weg. 
8. Wie deelt is stom. Wie geeft is maf. Wie steelt is slim: die is goed af. 
9. Bedrieg en lieg er maar op los, dan ben jij lekker nooit de klos. 
10. Een ander heeft iets? Da’s gemeen! Dat moet jij ook. En liefst meteen. 
 
Doe zo en leef als iedereen. 
Dan leef je lang. En ook alleen. 
                                                  
                      Leven – Levensreis 

                      (Uit: Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk) 
                                                        
                     In ons hart en in ons huis 
                     DE ZEGEN VAN GOD. 
                     In ons komen en in ons gaan 
                     DE VREDE VAN GOD. 
                     In ons leven, op onze zoektocht, 
                     DE LIEFDE VAN GOD. 
                     Bij het einde, nieuw begin, 
                     DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 
                     THUIS TE BRENGEN. 
                     AMEN. 
 
                     -  Iona Abbey Worship Book                              
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Hebben Kerst en Present wat met elkaar te maken?                                                                                              

Op het eerste gezicht niet, maar toch wel.                                                 

 

Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. 

We vieren dat met licht van kaarsen en kerstboom, thuis en in de kerk.  

Present is minder bekend. Dit is een unieke vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor mensen die 

aandacht of hulp nodig hebben. Dat doen wij niet met woorden, maar met daden. 

 

Wij verbinden mensen, die iets willen geven in tijd en vaardigheden met mensen die daarmee geholpen 

kunnen worden. Denk aan klussen, helpen bij verhuizing/ huis inrichten, huis/ tuin opruimen e.d. .  

Een voorwaarde is dat de hulpvrager geen geld heeft om de hulp te betalen en/of een netwerk heeft die 

de hulp ook kan uitvoeren. Aanbod en vraag wordt op een zorgvuldige manier aan elkaar gekoppeld. 

Het is een mooie en dankbare manier om mensen te helpen, die geen helper hebben.   

Een vorm van “Kerk te zijn op maandag”.  

                 

 

Licht in het leven van mensen die hulp nodig hebben! 

 

U kunt ons helpen door: 

• u aan te melden als persoon of groep voor uitvoering van een hulpaanvraag; benodigde tijd een 
halve tot een hele dag. Dit kan via onze website. De hulp wordt nu alleen gegeven als dit past 
binnen de corona maatregelen en de veiligheid van vrijwilliger en hulpvrager is geborgd. 

• Als vrijwilliger op kantoor of in de Flexploeg. 
• een gift of fannoot/donateur worden; zie de website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden 

 

 

Voor verder informatie kunt u op de website kijken of contact opnemen met Sytske Aalders,  

e mail s.aalders@kpnmail.nl lid bestuur/ kerkelijk contactpersoon. 

 

 

 
 
 

 

 

Bank NL03RABO0149923589 

 

 

 

http://www.stichtingpresent.nl/leeuwarden
mailto:s.aalders@kpnmail.nl
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Verjaardagen:  

30 december            Folkje Tjeerdsma-van Dellen         81 jaar 

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd / tige lokwinske!!                                                                                                              

Veel liefde en gezondheid in het nieuwe levensjaar toegewenst,                                   

namens ds. A. Bouman, ds. Alice Buizer en de gezamenlijke kerkenraden. 
 
PKN nieuws: Tijdens het afgelopen Petrus Festival 2021 stonden we met sterrenkundige en fotograaf-
van-het-zwarte-gat Heino Falcke stil bij het actuele thema 'duurzaamheid'.                  
Hoe bepaalt ons geloof onze houding in de omgang met de natuur, dieren en mensen om ons heen?  

En in hoeverre zijn wij als mensen eigenlijk verantwoordelijk voor de toekomst van Gods schepping? 
https://petrus.protestantsekerk.nl/petrus-festival/  
 
Agenda: 
Vrijdag 24 dec. Kerstnacht; Krystkuier komt helaas te vervallen door Wergea. DV hopen 
we op betere tijden en dit in de kerstnacht van 2022 te kunnen doen. 
 
2022:  
Van 16 tot en met 23 januari 2022 vindt de jaarlijkse ‘Week van gebed’ voor eenheid van christenen 

plaats. Thema: ‘Licht in het duister’. Bron; RvK: https://www.weekvangebed.nl/  

Woensdag: 19 jan: gez. kerkenraadsvergadering om; 19.45 uur in De Frisse te Wergea. 

Woensdag 26 jan: kerkenraadsvergadering om; 19.45 uur in de Geref. kerk te Warten. 
 
Uit de gemeente: 
Samen heeft de kerkenraad in overleg besloten om de groothuisbezoeken, volgend jaar 2022 in te 

plannen. In deze tijd van de aangescherpte corona regels, was dit helaas niet goed mogelijk.  

Welke datum(s) dit gaat worden, hoort u/ jij t.z.t. via het kerkblad of anders.  

In deze donkere dagen voor kerst…en de aangescherpte coronaregels. In deze donkere dagen voor 

kerst…en de aangescherpte coronaregels, denken we in het bijzonder aan de zieken, ouderen en 

eenzamen. Probeer ook in deze periode naar elkaar om te zien, belletje of een liefdevol kaartje kan 

soms al voldoende zijn.  We wensen de partner van Rianne Oosterhuis: Koen Spijksma, De Bleek 16, 

9003 MH Warten, een goed herstel toe. Na een zwaar ongeluk in november bij zijn werk mocht hij 

gelukkig thuis herstellen, waar hij liefdevol verzorgd wordt door zijn partner Rianne.                                                                                                                                        

Zuster Jantje Pijl-Hofman, eerst Kooistrawei 15, Wergea, verblijft al geruime tijd in "Nieuw Mellens",  

afd. De Stjelp, Borniastr. 32, 8934 AD, Leeuwarden. Bezoek is nu gelukkig weer mogelijk.                                                                                                                                                                                        

Ook met hen mogen we meeleven, zoals ook met allen die op één of andere manier getroffen zijn door 

het coronavirus. Daarbij denken we ook aan de tijdelijke sluiting van de basisschool in Warten.                                                                        

Allen van harte een goede kersttijd en jaarwisseling toegewenst onder Gods zegen!                                
 
‘Seine, smûke en warme Krystdagen,                                                          
mar ek in sûn en lokkich nijjier tawinske!!’ 
 
Mei út namme fan: ds. Alice Buizer,                                                                            
ds. A. Bouman en de beide tsjerkerieden. 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/petrus-festival/
https://www.weekvangebed.nl/
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Vluchtelingfotograaf Yousif: ‘Ik móét dit aan de wereld laten zien’ 

 

Door zijn eerlijke berichten op sociale media moet Yousif Al Shewaili (22) in 2015 halsoverkop vluchten 

uit Irak. In een kamp op Lesbos blijft hij juist overeind doordat hij met de wereld kan delen wat daar 

gebeurt. Zijn missie: dat wij niet wegkijken. 

Zijn hele verhaal kun je lezen via deze link: 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/vluchtelingfotograaf-yousif-ik-moet-dit-aan-de-wereld-laten-

zien/     

 

Kort na het interview kreeg Yousif, na drie jaar wachten, een paspoort en vertrok hij naar Duitsland. 

Maar zijn verhaal staat niet op zichzelf. In Griekenland wachten nóg 50.000 vluchtelingenkinderen op 

een beter leven. Lees het verhaal van vluchtelingenkind Ilana. 

 

Geef ook!                                                                                                                                                 

 

Kerk in actie gelooft in delen. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen we delen voor wat ons gegeven is 

om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.                                                                                            

Met de kerstcampagne ‘En tot hun recht te komen. Geef licht’ zet Kerk in Actie zich in voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland en wereldwijd. Wij gunnen hen een beter leven.                                                                      

Doe je mee? Kijk op kerkinactie.nl/onlinecollecte   

 

 

Rechtvaardige God, volken zijn op drift.                                                                                                

Mensen zoeken een veilig heenkomen                                                                                                                

en een toekomst voor hun kinderen.                                                                                         

We zijn getuige van onrecht                                                                                                                                                     

en voelen ons overspoeld en machteloos.                                                                                                

Komend uit een veilig land,                                                                                                                  

kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.                                                                                                                                           

Maar we voelen de pijn en de angst.                                                                                                                                      

We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.                                                                               

Geef ons de moed om niet weg te kijken,                                                                                          

maar onze handen uit te strekken.                                                                                                                        

Om te delen wat we hebben met onze naaste in nood.  

 

Amen. 

 
 
 

  

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/vluchtelingfotograaf-yousif-ik-moet-dit-aan-de-wereld-laten-zien/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/vluchtelingfotograaf-yousif-ik-moet-dit-aan-de-wereld-laten-zien/
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    Kinderpagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een kindeke geboren op aard’    Er is een kindeke geboren in ’t strooi 

Er is een kindeke geboren op aard’    Er is een kindeke geboren in ’t strooi 

‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal  ’t Lag in een kribje gedekt met wat hooi 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal  ’t Lag in een kribje gedekt met wat hooi 
 
Bron: https://www.minidisco.nl/er-is-een-kindeke-geboren-op-aard/ 

 

https://www.minidisco.nl/er-is-een-kindeke-geboren-op-aard/
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Kinderpagina 

Adventsproject Bijbel Basics - Tel je mee?  

De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere 
manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme 
omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een 
speciale plek bij Hem hebben.                                                             
Voor thuis is er een adventsposter met luikjes en een bijhorend boekje. (downloaden)                                               
Elke Adventszondag open je een luikje van de poster. Zo zie je steeds meer de Bijbelverhalen bij het 
thema tevoorschijn komen 
https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2021/11/Advent-
poster_297x420_digitaal.pdf  

https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2021/11/Advent-poster_297x420_digitaal.pdf
https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2021/11/Advent-poster_297x420_digitaal.pdf
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                              Illustratie uit Open Deur, december 2021 

Onder de Kersenboom: “De herders lagen bij nachte” 

 

In de periode van advent en kerst komen vaak veel kerstliederen langs, vooral kerstliederen voor 

kinderen. “De herders lagen bij nachte” als favoriet. Dit lied geeft ook een beeld van de Herders.  

In het kersverhaal fascineren de herders mij. Misschien omdat ze als eersten het goede nieuws hoorden 

en ook snel op zoek gingen? Dat lied kon ik als kind al snel goed en met veel trots zingen op kerstavond 

rond de kerststal thuis. Op kerstavond was het bij ons thuis gewoonte om te zingen of een gedeelte van 

het kerstverhaal op te zeggen. We konden daaruit kiezen. 

Ik denk dat niet alleen de melodie maar ook de tekst mij aan sprak. Die ademt iets vriendelijks en 

vrolijks uit. Die herders, die voor de schapen zorgden en naar het kindje kwamen kijken.  

Maar mijn beleving van dit lied is wel een beetje veranderd. Het heeft voor mij nu meer te maken met 

verwachten en ontvankelijk zijn voor het onverwachte dat altijd aanwezig kan zijn in het alledaagse.  

De herders die veelal een moeilijk bestaan hebben, worden door engelen verrast. Dan gebeurt er iets 

anders dan je zou verwachten: De herders zijn benieuwd en gaan op weg, opzoek naar de pasgeboren 

baby, de nieuwe koning. Vroeger dacht ik: raken ze onderweg geen schapen kwijt, zo in de nacht? Maar 

later ben ik gaan inzien dat het beeld van die herders misschien veel meer ook verbonden is met de 

herderlijke zorg van Jezus zelf. Of met de in die tijd bestaande traditie,  

om de Eeuwige voor te stellen als Herder.  

                            Underweis 
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Het mooie in dat lied vind ik ook dat het in grote delen van de wereld herkenbaar is.  

Daarentegen komen de herders in andere kerstliederen zoals ‘Midden in de winternacht’ en de  

‘O dennenboom’ niet voor, terwijl ze bijna overal in de wereld een bekend beeld vormen.  

Het beeld van herder slaat niet alleen op het verleden, of op het ‘daar’ en ‘toen’ maar op ‘óveral’.  

En dus op ‘ons’, het ‘hier’ en ‘nu. Het gaat om openstaan voor wat zich onverwachts en op onverwachte 

wijze aan jou kan voordoen.   

 

Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 

 

Gedicht 

Kind van het licht 

 
Kind van het licht, breek door het duister, 
Kind van hoop, wees ons nabij. 
Kind van vrede, woord voor de toekomst; 
Kind van de strijd met zachte hand. 
 
 
Gebed (Harmke Heuver) 
Wek in ons  

 
Wek in ons de moed 
om de nacht in te gaan  
met haar zorgen en schaduwen,  
om de nacht aan te gaan  
en uit te zien naar morgen. 
 
Wek in ons de kracht 
om de dag in te gaan 
vol taken en plannen, 
om de dag aan te gaan 
en de zin te krijgen in wat komt.  
 
Wek in ons het verlangen  
om het leven in te gaan  
met haar diepten en haar hoogten, 
om het leven aan te gaan 
en te weten: U bent daar. 
 
Wek in ons vertrouwen  
om onszelf aan te zien  
met milde ogen als van U, 
om te zien: de liefde, de vriendschap,  
de moed, de kracht, het verlangen.                                                                                  
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Acceuil - Bill Viola  Bron: Paul Oeuvre Art 

Advent met Lucas - dubbele geboorte-aankondiging, dubbele lofprijzing 
 
In de kerstnacht klinkt altijd Lucas 2.  
In de adventstijd van 2021 nemen we de aanloop naar dat geboorteverhaal door heel Lucas 1 heen te 
lezen. De hoofdstukken 1 en 2 van Lucas wijken in stijl sterk af van de rest van zijn evangelie.  
Er zitten heel veel verwijzingen in naar het Oude Testament en de stijl doet denken aan de Griekse 
vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, die in de eerste eeuw veel werd gelezen. De boodschap is 
overduidelijk:  
dit verhaal wortelt diep in de traditie. 
 
De eerste twee hoofstukken vormen verhalen rondom een dubbele geboorte: 
eerst die van Johannes, daarna die van Jezus.  
Meer nog: er wordt ons eerst uitgebreid verhaald over de aankondigingen van deze geboorten door 
boodschappers (engelen). Een (anonieme) engel bezoekt Zacharias, terwijl hij met zijn tempeldienst 
bezig is. De engel Gabriël bezoekt het jonge meisje Maria. In beide gevallen klinkt de boodschap: 'wees 
niet bang!' Beide zwangerschappen die daarop volgen zijn ook al even wonderlijk: 
Elisabeth was al veel te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. Maria had nog nooit gemeenschap met 
een man gehad. Zo komt God de wereld in, de mensen nabij, werkelijk via de onmogelijkste en 
wonderlijkste wegen.  
 
Treffend is de ontmoeting tussen de twee zwangere vrouwen en die 
tussen de kinderen in hun schoot. Van zowel van de kant van de oude 
Zacharias als van de kant van Maria roept de goddelijke boodschap 
reactie op: zij zingen in Lucas 1 hun lofliederen, die tot de dag van 
vandaag nog klinken: de lofzang van Zacharias (Benedictus) en die van 
Maria (Magnificat). Opvallend is de rol van de heilige Geest in de 
verhalen: na de aankondigingen dat de kinderen vol zullen zijn met de 
heilige Geest, krijgen Maria en Zacharias de geest als zij hun loflied 
aanheffen. 
 
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang 
 
 
 
Kerstfeest in onze drie dorpen Wergea, Warten en Warstiens 
 
Kerstfeest is het feest van de verbondenheid rondom dat kwetsbare wonder dat ons als mensen is 
geschonken. Die verbondenheid willen wij graag met elkaar gestalte geven. Niet alleen als gemeente 
maar ook samen met de ander mensen om ons heen in onze dorpen. De voorbereiding van de 
Kerstavond was al volop gang maar vanwege de coronamaatregelen is daarvan op het laatste moment 
afgezien.  
Op Kerstochtend hebben wij een viering voor jong en oud. 
Van harte hopen wij dat we die, ondanks alle maatregelen, fijn en veilig kunnen vieren wat ons 
bepaalt bij het geheim van het evangelie. Namelijk dat Israëls God onder ons is komen wonen als 
bondgenoot. 
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In memoriam 

 

Wij gedenken Cor Edewaard. 

Geboren op 8 januari 1937 en overleden op 7 november 2021.  

 

Cor was ruim 30 jaar een dorpsgenoot en woonde op de Kleine Buren 38 in Wergea. Hij groeide op in 

Rotterdam waar hij ook heeft gewerkt bij de Koninklijke Marine-Scheepsbouw. Hij werd gezegend met  

2 zonen. Behalve zegeningen heeft hij ook moeilijke perioden gekend. Het gezinsleven hield niet stand. 

Door zijn verhuizing van Rotterdam naar Wergea kon Cor een andere wending aan zijn leven geven.  

Met blijdschap en soms met een zekere trots kon hij terugkijken op zijn leven, zijn betrokkenheid zowel 

in de kerkelijke gemeenschap als in de dorpsgemeenschap. Cor vertelde vaak over het verleden en had 

graag de regie. De laatste jaren was hij wat teruggetrokken, hoewel hij wel besefte dat je als mens een 

medemens nodig hebt.  

 

Vanuit de kerkenraad 

 

Wij leven in een heel onzekere tijd wat betreft het houden van de geplande kerkdiensten of 

bijeenkomsten nu er allemaal weer strengere corona maatregelen zijn. 

De herdenkingsdienst in de Bidler ging niet door. Een veel kleinere herdenkingsdienst werd in de 

Gereformeerde kerk gehouden. Vele vrijwilligers hebben de taak op zich genomen om de kaarsen en 

stenen toch persoonlijk naar de nabestaanden toe te brengen. Dit werd zeer gewaardeerd.  

Zondag 28 november jl. was het begin van het Kerkelijk Nieuwjaar de 1e advent zondag.  

In de adventsperiode worden aan het begin van de vieringen weer de adventskaarsen aan gestoken en 

beginnen wij met een kort gedicht. 

  
Wij bidden om verhalen, 

 vol Hoop en Goede moed. 
 God laat zijn licht hier stralen 
 Hij komt ons te gemoed. 
 
 Een boek met mooie woorden  
 met plaatjes en een lied: 
 Zo laat God van zich horen 
 want Hij vergeet ons niet. 
 

Met deze woorden voor iedere viering leven wij in de advents tijd en kijken uit naar de komst van de 

geboorte van Jezus. Hoe de verdere diensten gepland worden leest u achterop dit kerkblad. 

Namens de kerkenraad mag ik u allen goede kerstdagen en folle lok en seine toe wensen voor het 

nieuwe jaar 2022. 

 

Janneke de Ruiter  
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Uitnodiging 

 

De Raad van Kerken Warten-Wergea-Warstiens  

nodigt U in de gebedsweek in januari 2022 uit voor:  

Een korte gebedsdienst op zondag 23 januari 2022 

om 19.30 uur in De Frissel in Wergea. 

Vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee 

Thema: ” Licht in het duister ” 

Met medewerkers van de vier kerken 

Iedereen is van harte welkom! 

Met in achtneming van de dan geldende coronamaatregelen. 
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It ôfskie foarby 

 

Fan bertekaartsje, learen bromfytsjas 

mei learzens, lidmaatskip en stimpelpas. 

Fan riderijen al de medaljes. 

 Fan Alve-stêdetochten in kear safolle âlde kranten. 

De krúskes. 

 

Generaasjes oan redens, 

goed yn it fet, sekuer ek slipe. 

Oant ridersklean, kreas opteard, klear 

om op kâlde moarn oer Headamskampen 

… ien kear noch. 

 

It gie my troch de hannen, troch de holle. 

Biezem dêr’t er syn paad altyd mei fage 

bleau sûnt wiken yn in bulte blêden neist de hage 

en by it sket lâns line lykme-allinne 

gongelstôk 

 

Mar dan, op kalme wintermoarn 

nei kâlde, ûnlijige riten 

nimt in wytberime wrâld my stil geweken 

want tsjin it blau dêr toant de loft my skerp 

syn sierlik lange streken. 

 

Anne Heegstra 

21 novimber ‘21 
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EINDEJAARSCOLLECTE 2021 
Jaarlijks wordt, begin januari, de eindejaarscollecte bij u vandaan gehaald. Deze collecte is bestemd voor 
het kerkenwerk in onze eigen gemeente. Evenals vorig jaar achten we het, ten gevolge van de 
maatregelen van het RIVM  ten aanzien van het CORONA virus, niet verstandig dat we de 
eindejaarscollecte bij u vandaan halen. Daarom hebben wij besloten om aan deze “Underweis” en 
“Hoedershûn” werderom een oproep te nieten uw bijdrage aan de eindejaarscollecte dit jaar zelf over 
te maken aan de kerk. Hopelijk draag u ook deze keer weer bij aan ons eigen kerkenwerk. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnr. NL68 INGB 0000640645 van de  
Herv. Gem. Wartengahe, onder vermelding van Eindejaarscollecte. 
 
Wij danken u alvast voor uw bijdrage. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         
 

In de periode van zaterdag 15 januari t/m zaterdag 29 januari 2022 wordt onder het motto 

 

    
weer de jaarlijkse actie kerkbalans worden gehouden.  
Alle direct betrokkenen van onze gemeente ontvangen begin januari een zogenaamde toezeggingskaart 
waarmee ze te kennen kunnen geven welke financiële bijdrage zij willen geven in het nieuwe jaar.  
In de periode tot en met 15 februari 2022 zal de toezeggingskaart, onder voorbehoud van de 
maatregelen van het RIVM,  door één van de leden van onze kerk weer bij u worden opgehaald.  
Ook in 2022 hopen wij op uw bijdrage.  
 
De kerkenraad van de Hervormde gemeente Wartengahe. 
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BEGROTING 2022, Kerkelijke gemeente Wartengahe 
De volledige begroting van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Wartengahe 
ligt vanaf heden weer tot het einde van dit jaar ter inzage. 
Mocht u belangstelling hebben tot het inzien van de begroting dan kunt u cotact opnemen met   
Piet van der Velde, De Mieden 36 te Warten (06-46172840). 
Hieronder is een beknopt overzicht afgedrukt van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2022. 
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BEGROTING 2022, Diaconie Herv. Gem. Wartengahe 
De volledige begroting van het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Wartengahe ligt ook 
vanaf heden weer tot het einde van dit jaar ter inzage. 
Mocht u deze willen inzien dan kan dit bij Harma Landheer, Stukleane 6 te Warten.  
(058-2551746) 
Hieronder is een beknopt overzicht afgedrukt van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2022. 
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Voedselbankactie 2021 
 
Mensen en kinderen sterven van de honger, 
dagelijks zie je het op tv. 
Mensen oud en mensen jonger, 
hoe heeft de wereld er vrede mee? 
 
Kunnen we er iets aan doen 
of het enkel maar betreuren? 
Erger je je geel en groen 
of denk je: Hier zal het niet gebeuren! 
 
Armoede in Nederland is geen kwestie van kinderen die doodgaan van de honger. Het is wel een 
kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht komen door een 
continu gebrek aan geld. Om deze mensen te steunen organiseren wij dit jaar, net als voorgaande jaren, 
weer een voedselbankactie. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! 
 
Wat kunt u doen? 
Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om producten als: 
macaroni/rijst, sauzen en mixen, broodbeleg, aardappelen, harde groenten (bieten, wortels, 
koolsoorten, blik- en potgroenten) wasmiddel, toiletartikelen, babypoeder, enz.  
 
Deze producten kunt u van donderdag 9 t/m maandag 27 december inleveren bij:  
De Supermarkt in Wergea; (i.v.m. corona, dit jaar svp geen versproducten), Fam. van Werkhoven  
(De Greiden 6 te Warten), de katholieke kerk in Wergea, de doopsgezinde kerk in Grou en  
de gereformeerde kerk te Warten 
 
Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door donateur te 
worden, het geven van een gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank Leeuwarden) of door u aan 
te melden als vrijwilliger (tel: 058-2553994, e-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl). 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met een vriendelijke groet, 
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens 
 

 
 
 

  

mailto:info@voedselbankleeuwarden.nl
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Kinderpagina  
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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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Belangrijke adressen Gerformeerde 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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

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

         Websites 

 

www.wartengahe.nl 

www.pknwarten.com 

 

 

 

 

 

Kopij inleveren voor 

31  januari 2022 bij: 

 

Ned.Herv.kerk 

e-mail: 

boerdejan@kpnmail.nl 

 

Gereformeerde kerk 

e-mail: 

hoedershûn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Alle kerkdiensten zijn i.v.m. corona onder voorbehoud !! (zie website) 

 
Kerkdiensten Wartengahe 
 

December 2021 
19 09.30 uur Warstiens    Ds. A. Buizer-Tchiengang  

25 09.30 uur Warten/Geref.kerk   Ds. A. Buizer-Tchiengang 

        m.m.v. “Ynspiraasje” ?? 

31 Geen dienst 

 

Januari 2022 

02 Geen dienst  

09 09.30 uur Wergea/ in de Frissel   Ds. A. Buizer-Tchiengang 

16 09.30 uur Warstiens    Dhr. T de Jong 

23 09.30 uur Warten/Herv. kerk   Ds. A. Buizer-Tchiengang 

        gezamenlijke dienst 

30 Geen dienst 

 

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk 
 

December 2021 
19 09.30 uur Warten    Ds. L. v.d. Ven 

 1e collecte  Jong Protestant 

 2e collecte  Kerk 

25 09.30 uur Warten/ Geref. Kerk   Ds. A. Buizer-Tchiengang 

 1e collecte  Kinderen in de knel    gezamenlijke dienst 
 2e collecte  Kerk  

26 Geen dienst     

31 Geen dienst 

      

Januari 2022 

01 Geen dienst  

02 09.30  Warten    Carlijn Niesink 

 1e collecte  Evangelisatie     

 2e collecte  Kerk 

09 09.30  Warten    Ds. A. Bouman 
 1e collecte  ACD     

 2e collecte  Kerk 

16 11.00 uur Warten    Ds. A. Elverdink 
 1e collecte  Ondersteuning gemeenten     

 2e collecte  Kerk 

23 09.30  Warten/Herv. Kerk   Ds. A. Buizer-Tchiengang 

 1e collecte  Missionair werk    gezamenlijke dienst 

 2e collecte  Kerk 

30 09.30  Warten    Carlijn Niesink   

    

  

http://www.pknwarten.com/
mailto:boerdejan@kpnmail.nl

