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Onder de Kersenboom - Het donker zal niet altijd blijven 
 
De lente lost de winter af en de woestijn is nooit alleen maar dor en wanhopig. Er is uitzicht en er zijn 
ondertussen ook zoveel momenten en zaken waaraan we ons kunnen optrekken. Heel bemoedigend is 
het dat ook onze kerkgemeenschap voor velen een oase is in deze tijd. En gelukkig scheppen de media 
soms ook aanknopingspunten om in kale tijden de lofzang gaande te houden. De digitale veertigdagen-
kalender is er in deze periode van het jaar een mooi voorbeeld van. Elke dag beginnen met een moment 
van bezinning. Zo zijn wij onderweg en proberen wij te leven met verhalen, met woorden die ervoor 
zorgen dat de nacht, het donker, niet blijft. 
 

 
 

We zijn op weg naar de veertigdagentijd  

Het volk Israël trok veertig jaar lang door de woestijn. Dat getal veertig lezen wij ook in het 
exodusverhaal, de Bijbelse woestijntocht waarover in de Thora uitvoerig wordt verteld. Geografisch had 
de weg naar het zogenaamde beloofde land veel korter gekund. Maar in het verhaal moeten de veertig 
jaren volgemaakt worden. En dat doet een beroep op ons geduld. Geduld is een schaars goed in onze 
moderne tijd. Wij zijn gewend met een druk op de knop te krijgen wat we willen hebben. Vandaag 
besteld, morgen in huis. En als het meer dan drie dagen duurt, hangen we aan de telefoon. Dat geldt 
ook voor de kerk van nu.  
Moeilijke Bijbelpassages slaan we liever over en als het even kan, willen we het liefst zo snel mogelijk 
bruikbare antwoorden op grote levensvragen. Maar zo gaat het blijkbaar niet.  
De levensweg is hobbelig, vol onbeantwoorde vragen. Zo ook dus in die lange woestijntocht.  
Maar wat dat woestijnverhaal ons ook leert, is dat we iemand nodig hebben die ons steeds weer voor 
ogen houdt waar wij vandaan komen en waar wij naartoe op weg zijn.  
Iemand die zegt: “Ik ben er voor jou”.  
Zo hoort Mozes een stem die hem oproept om naar Egypte te gaan om Gods volk, dat daar onderdrukt 
wordt, te bevrijden. Hun uittocht uit die benauwdheid kunnen we ook wel opstanding uit de doden 
noemen. Op hun tocht door de woestijn leren ze stukje bij beetje het slavenbestaan af en worden ze bij 
de hand genomen om te ontdekken wat waarachtige menselijkheid is.                                                        
Mozes hoort een stem, de roepstem van God die er is, maar die wij niet altijd opmerken. Naast de 
roepstem van God zijn er veel stemmen die ons van God en onze naasten en onszelf afhouden.  

                          Underweis 
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In de veerdagentijd staan wij stil bij onze roeping. Bij de stem die ons roept om op Gods weg te 
gaan. Ook uit onze benauwde situatie vandaan. 
 
“Ik ben er voor jou”.  Aan het woord is de liefhebbende God die zich kenbaar maakt als bevrijder uit de 
slavernij. Iemand die niet wil dat wij een slavenbestaan lijden maar opstaan uit alles wat ons hindert om 
voluit mens te zijn.  
We leren hem in deze veertig dagen kennen door de weg die Mozes ging, door de weg die Jezus ging. De 
weg van barmhartigheid. Jezus ging de strijd aan tegen al die machten die ons willen verleiden en 
bezetten. De machten van angst, wanhoop en dood die ons klein willen maken. Hij baant ons een weg 
door de diepte heen en bevecht het licht op het duister.  
We weten dan niet alleen waar we vandaan komen, maar houden ook voor ogen waarvoor wij bestemd 
zijn. En we houden elkaar vast. Zo zijn christenen onderweg, op doortocht naar een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Het volk Israël ging samen op doortocht door de Rode 
Zee. Iedereen kwam mee.  
Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 

 
Veertigdagentijd en Pasen 2022 
Alles komt goed?! 
Zeven keer barmhartigheid 
 
Dit is het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie dit jaar:  
“Alles komt goed?!”. Daarmee staat de Veertigdagentijd in het teken van de toekomst, waarvan wij 
geloven dat die goed is. Dit thema roept ons op om op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin 
het beter zal worden.  
 

In de veertigdagentijd staan we samen met de diaconie stil bij de zeven werken van barmhartigheid. 

Want er zijn zoveel mensen die wachten op een klein beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. 

We laten ons door het voorbeeld van Jezus inspireren bij die zeven werken van barmhartigheid: de 

hongerigen eten geven, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak 

bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.  
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Gedicht 
 
Als ik u deze week tegenkom, God, 
in welke mens dan ook, 
en u doet een beroep op mij; 
laat me dan voor één keer niet piekeren  
of ik wel tijd genoeg heb, 
of ik wel geld genoeg heb, 
of ik wel sterk genoeg ben 
om u te geven wat u vraagt. 
  
Als ik u deze week tegenkom, God, 
in welke mens dan ook,  
en u hebt hulp nodig; 
laat mij dan voor één keer niet treuzelen 
tot een ander het opknapt, 
iemand die vast sterker is, 
iemand die vast meer tijd heeft, 
iemand die beter missen kan  
waaraan u gebrek hebt. 
  
Als ik u deze week tegenkom, God, 
in welke mens dan ook,  
en ik hoor uw vraag; 
laat me dan voor één keer 
niet afwegen 
of het niet anders kan 
of u het wel waard bent 
of ik er wat mee opschiet 
of ik niet wat beters te doen heb. 
  
Als ik u deze week tegenkom, God, 
in welke mens dan ook, 
en u kijkt me aan; 
laat me dan voor één keer onbezorgd 
alles uit de kast halen, 
niets achter de hand houden, 
mijzelf helemaal geven 
in het volste vertrouwen 
dat ik goed terecht kom.   
         
naar: Hans van de Pol, 1997 
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Lief en leed 

Er komt steeds meer ruimte na een onzekere tijd te moeten leven en nu moeten leren leven met de 

Coronapandemie. Wij krijgen als het ware meer lucht.  

Ondertussen gaat het ‘gewone’ leven door met dingen die ons opvrolijken en dingen die zorgen baren 
en verdriet geven. Er wordt met elkaar geleefd, merken wij steeds weer.  
Een bemoedigend kaartje aan iemand die in een zorgcentrum verblijft of in geval van ziekte doet vaak 
ontzettend goed.  
Rinkje Hoogland verblijft momenteel tijdelijk in het zorgcentrum:  
De Lijte, Lijteplein 56, 9247 ES Ureterp. 
 

Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 

 

Pastoraat 

Wij als pastoraal team kunnen ons voorstellen dat er gemeenteleden zijn die echt contacten met 

mensen missen, die behoefte hebben aan ontmoetingen met de ander. 

Wij vinden het daarom erg belangrijk dat we met elkaar verbonden blijven, elkaar steunen in een 

moment dat het moeilijk is en elkaar laten merken dat je het niet alleen hoeft te doen. 

Daarom roepen wij u op om in het geval dat u behoefte heeft aan contact dit ons te laten weten.  

Ook willen wij u vragen ons te informeren als u denkt dat iemand aandacht nodig heeft.  

Crisis of niet, iedereen heeft behoefte aan contact en genegenheid. We beseffen goed dat er mensen 
vergeten kunnen zijn. En omzien naar elkaar is daarbij niet weg te denken.  
Dat proberen we in onze drie dorpen te blijven doen. We hebben u allen daarbij nodig. Het omzien naar 
elkaar begint bij het krijgen van een signaal dat iemand aandacht nodig heeft. Hierin hebben wij als 
gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo’n signaal door te geven aan een van onze 
contactadressen zoals u die aantreft in onze nieuwsbrief en dorpsbladen. Voelt u zich vooral niet 
bezwaard of denkt u vooral niet dat wij de signalen al wel hebben ontvangen. We kunnen beter te vaak 
dan te weinig om elkaar denken. 
 

Een gezegende weg naar de veertigdagentijd toegewenst. 

Het pastoraal team. 

 

Bloemengroet 

De bloemengingen deze keer naar:  

 

Nov /dec 2021  

Piet de Ruiter            Wergea  

  Dhr. W. Helfrich                Warten  

  Dhr. Sipke Bruinsma          Wergea 

           Jannie en Joop de Vries    Warten 

  Wiepie Bos   Warten 

  Anne Wobbes   Wergea  

Januari 2022 

  Anne van Dijk                   Warten 
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     FILM AVOND   

 
BARN   

De titel van deze film ten spijt – “Barn” is Noors voor kinderen – focust de regisseur vrijwel alleen op de 

volwassenen die te maken krijgen met een dramatische gebeurtenis met een grote emotionele impact.   

Tijdens de schoolpauze geeft de 13-jarige Lykke, dochter van een parlementslid, haar klasgenootje 

Jamie, zoon van een populistische politicus, zo’n harde klap dat hij bewusteloos neervalt en later 

overlijdt.  Wat was de oorzaak en waarom schoot het toezicht tekort? De schoolleiding, ouders en 

leerlingen moeten een manier vinden om deze gebeurtenis te verwerken wat bemoeilijkt wordt door 

beschuldigingen, speculaties en tegengestelde versies van de gebeurtenis. Zo ontstaat een 

indrukwekkend fresco van het leven op een school, de wereld van dertienjarigen en hun ouders, relaties 

die onder druk komen te staan, politieke stromingen die streven naar saamhorigheid maar die in de weg 

staan,  en schuldgevoelens waar men mee verder zal moeten leven.   

                

                

                 

              Waar:        De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea       

  Wanneer:       Donderdag, 17 februari, 2022  

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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                            Hoedershûn 
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“95 Speldeprikken” 
(een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld) 
 
– “Zolang Gods Koninkrijk is onderverdeeld in koninkrijkjes is er geen Koninkrijk.” 
 
– “Het verdient aanbeveling om bij de universele verklaring van de rechten van de mens, 
als voorwoord de verklaring van de plichten op te nemen, bijvoorbeeld de Bergrede van Jezus.” 
 
– “In de kerkdienst dankt men God met blijde Psalmen. 
De Klaagliederen worden bewaard tot na de dienst.” 
 
 Meditatie 
 
“Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, 
Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.” – Psalm 138: 3 
 
We horen in dit vers van de ervaring van gebedsverhoring, een ervaring in geloof. 
Wat doet David ermee, met die ervaring? Hij zal God loven! Ook onder ons kan er die 
ervaring in geloof zijn: dat je, als verhoring op je gebed, bemoedigd wordt met kracht 
in je ziel, dat je een kracht binnenin je voelt die veel groter is dan die je kent van jezelf. 
Waardoor je je gesterkt kunt voelen, bemoedigd, vastgehouden, soms door je tranen 
heen. Een ervaring in geloof. En het fundament van die ervaring mag zijn: 
Gods goedheid, Zijn trouwe liefde, die je wil dragen en draagt. 
– De vraag kan zijn: wat doe je met zo’n ervaring in geloof? Laten liggen? Vergeten? 
Als we kracht ervaren dan geeft God die wel met de bedoeling dat we iets met die 
geloofservaring doen. Voor David is zijn ervaring in geloof aanleiding om zich te buigen 
naar de plaats die staat voor Gods aanwezigheid. Hij zal de Here prijzen om zijn 
goedertierenheid en trouw. 
Dat is belangrijk! Waarom? Ook om deze reden: zo brengt hij zijn persoonlijke 
ervaring in een veel breder verband. Zijn ervaring in geloof, dat moment, is een steentje 
in het grote huis van Gods goedheid, van Zijn “goedertierenheid en trouw”. 
Die beide woorden zingen als het ware door de Bijbel heen. 
– En wij…, wij kunnen er ook van weten, juist nu wij onze Here Jezus Christus,  
en Zijn weg en werk, mogen kennen, aanvaarden, als het unieke en definitieve bewijs 
in geloof van Gods liefde en trouw. Laten we, als we op het gebed kracht van God 
ervaren, dat dan niet zien als een los stukje geluk, maar de Here danken juist ook 
voor al Zijn liefde en trouw in Jezus Christus, waarvan je persoonlijke ervaring een 
klein stukje is. 
Hem danken om Christus’ weg en werk ook voor ons! 
Hem danken om de Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en de Zoon,  
die ons leven wil vernieuwen en vernieuwt. 
Zo wordt een kwetsbare ervaring verbonden met de goedheid van God. 
Dan kan en zal de Here God ook bij aanvechting ervaren worden als steunend 
en sterkend. Voor een leven uit Zijn kracht, in navolging van Jezus Christus. 
Van Hem, die je op je levensweg reddend voorgaat, ten Leven! 
                                                                                                 
Ds. A. Bouman. 
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Blaise Pascal 
 
In de afgelopen tijd hebben we enkele gedachten van hem met elkaar kunnen 
delen, om over na te denken. Van deze grote 17de eeuwse wis- en natuurkundige 
en denker hebben we ook “Het Memorial”. 
 
Enkele dagen na zijn dood (hij stierf jong, 39 jaar, te Parijs) vond men, ingenaaid in de mouw van zijn jas 
een stukje perkament, beschreven in het handschrift van de overledene. Het was een soort “memorial”, 
dat Pascal zorgvuldig bewaarde om de herinnering vast te houden aan een intense geloofsbelevenis,  
die een bijzonder diepe indruk op hem had gemaakt. 
De laatste acht jaar van zijn leven droeg hij het dagelijks bij zich. In dit “memorial” hebben wij de 
rechtstreekse weergave van wat Pascal in de nacht van: 23 op 24 november 1654 ondervond,  
toen hem het verlossende antwoord op zijn kwellingen gegeven werd. 
 
Het document, aldus een kenner van hem, drs. J. A. C. Lenders, kan worden beschouwd als de neerslag 
van een Godservaring, welke die van de mystieken zeer nabij komt: 
 
Vuur 
 
“God van Abraham, God van Isaak en God van Jacob”,  
niet die van filosofen en geleerden. 
Zekerheid. Zekerheid. Aandoening. 
Vreugde. Vrede. God van Jezus Christus. 
God van mij en God van u. 
“Uw God zal mijn God zijn”. 
De wereld en alles achterlaten, behalve God. 
Alleen op de weg die het Evangelie wijst, laat God zich kennen. 
Grootheid van de menselijke ziel. 
“Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik 
heb U gekend”. 
Vreugde, vreugde, vreugde, tranen van vreugde. 
Ik heb Hem gelaten wie Hij was: weg van de bron van levend water. 
“Mijn God, zult Gij mij verlaten?” 
Dat ik altijd en eeuwig bij Hem mag zijn. 
“Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enig ware God 
en Hem die Gij gezonden hebt: Jezus Christus.” 
Jezus Christus. Jezus Christus. 
Ik heb me van Hem losgemaakt. 
Ik ben van Hem weggevlucht, ik heb Hem die in de steek 
gelaten en gekruisigd. 
Vanaf nu wil ik bij Hem horen. 
Dat lukt alleen op de weg die het Evangelie voorgaat. 
Volledige overgave aan intense vrede. 
Volledige overgave aan Jezus Christus, mijn Voorganger. 
Voor altijd en eeuwig blij door vandaag de dag te oefenen. 
Uw woord is onvergetelijk. 
 
Amen. 
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Uit: “Licht dat met ons gaat”. Marinus van den Berg: 
 
Licht, 
de duisternis in gedragen 
verdrijft nog niet alle duisternis, 
maar vermindert wel haar macht. 
 
Liefde, 
de duisternis in gedragen 
verdrijft nog niet alle haat, 
maar tast wel haar tanden aan. 
 
Hoop, 
de duisternis in gedragen, 
verdrijft niet alle wanhoop, 
maar ontmantelt haar wel. 
 
Vrede, 
de duisternis in gedragen, 
verdrijft niet alle oorlog, 
maar zet wel een andere toon. 
 
Troost, 
de duisternis in gedragen, 
verdrijft nog niet alle verdriet, 
maar verlicht haar wel. 
 
Verbondenheid, 
de duisternis in gedragen, 
verdrijft niet alle eenzaamheid, 
maar verlicht haar wel. 
 
                                                    
Wat is Kerk in Actie? 
Alleen een collectedoel, nog nader te omschrijven? Nee!                                                                                                                                                               
Kerk in Actie = het diaconale programma van de Protestantse Kerk. 
Kerk in Actie verwoordt haar missie als volgt: 
“Samen zijn we kerk in actie. 
Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. 
Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.” 
 
De projecten van Kerk in Actie vallen onder vijf thema’s: 
–  Kerk in de minderheid 
–  Kinderen in de knel 
–  Op zoek naar veiligheid 
–  Kerken staan op tegen armoede 
–  Bijbel als levensbron. 
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Delen in “Volgen van Jezus” 
 
Wie is Jezus? 
“Hij is de levende Heer, één met zijn hemelse Vader. 
In Jezus van Nazareth kwam de God van Israël als medemens bij ons wonen (Joh.1;14). 
In spreken en doen brengt Hij Gods koningschap. 
Aan het kruis legde Hij zijn leven af, om het na drie dagen weer nieuw te ontvangen. 
Zo rekende Hij af met de machten van zonde en dood en is Gods nieuwe wereld voor ons begonnen.” 
 
Toelichting 
 
De Naam “Jezus” betekent “Redder” en dat is een goede samenvatting van zijn leven.                                                                                                                 
Hij is echt helemaal één van ons geworden: een mens. 
Tegelijkertijd is Hij helemaal God zelf. 
God is mens geworden om ons mensen te redden. 
De God van Israël, die niet mocht worden afgebeeld omdat geen beeld en geen gebouw zijn heerlijkheid 
zouden kunnen bevatten, is zelf vlees van ons vlees geworden. 
 
– Jezus’ verkondiging wordt in het Nieuwe Testament samengevat als: 
“Bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen.” 
Dat Koninkrijk gaat eigenlijk over Jezus’ koningschap. 
Jezus demonstreert Gods koningschap over deze wereld, bijvoorbeeld als Hij zieken geneest, mensen 
heel maakt en soeverein de duivel zijn plek wijst. 
Zijn woorden zijn Gods eigen woorden: Hij spreekt als degene die de macht heeft en niet als de 
Schriftgeleerden. 
Bovenal blijkt Jezus’ koningschap in kruis en opstanding. 
Ook als zijn onderdanen Hem verlaten, gaat Hij de strijd aan met de dood.                                                              
Met zijn koningschap wordt gespot, zoals ook blijkt uit het opschrift boven het kruis. 
Nog altijd wordt Jezus’ koningschap in twijfel getrokken en bespot, maar Hij is ook opgestaan. 
De hemelvaart is zijn troonsbestijging.” 
 
Kok Boekencentrum, Utrecht – 2019. 
 
Doorgeefluik 
 
a. “U die voor mij uitgaat”,  gebeden voor onderweg. 
     Kok Boekencentrum, Utrecht.                                                            
     Prijs: 8,99 euro. 
     Gebedenboek vol troost en hoop, wat ons in beweging  
     kan (blijven) zetten ook biddend onze weg te gaan. 
 
b.  “Drie manieren om dagelijks je Bijbel te lezen in 2022” 
     vlgs. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap: 
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In de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor 
de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. 
Reden genoeg om je dagelijks in de Bijbel te verdiepen. 
Dat kan bijv. op deze drie manieren: 
 
     – lees de dagelijkse tekst op debijbel.nl en in de app Mijn Bijbel 
     – luister de podcast Dagvers, waarin je dezelfde bijbel tekst en de korte 
        meditatie kunt beluisteren 
     – lees het vertrouwde NBG-leesrooster, dat we dit jaar in de 
        Mijn Bijbel app als leesplan met alleen de bijbel tekst aanbieden. 
 
 

PKN; Scriba van de Generale Synode,                                                                                                                

ds. René de Reuver spreekt een zegen uit voor Nederland 

 

We kijken terug op een onstuimig jaar vol onzekerheid en onrust. Er is zoveel dat ons mensen uit elkaar 

drijft en tegenover elkaar zet.  

Hoe bewaar ik in deze tijd, in dit nieuwe jaar, vrede en rust? Hoe kan ik, met alle verschillen die er 

tussen mensen zijn, een ander tot ‘heil en zegen’ zijn? Ook degenen die andere keuzes maken dan ik? 

Hoe bewaar ik de kalmte en kom ik tot rust? Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat het met drie 

dingen te maken heeft.  

Allereerst met zwijgen, de hand op de mond leggen en stil worden…..                                               

Monniken als Thomas Quartier - de nieuwe Theoloog des Vaderlands - leren het me.                           

Stil worden, inkeren tot mezelf, tot wat die ander beweegt, tot God….                                                        

Wie stil wordt en luistert, hoort meer…… 

Als tweede heeft het te maken met goed kijken. Met oog hebben voor het schone, voor wat die ander 

beweegt. Elkaar in de ogen kijken, zodat die ander zich gezien weet.   

En als derde, ten slotte, het juiste woord weten te horen, te overwegen en te spreken, opdat mensen en 

een hele samenleving tot hun recht komen. Vanuit een innerlijke rust, overtuiging en ruimte om bij 

jezelf te blijven.  

Zó zegene God Nederland, met allen die hier verblijven, gezien en ongezien.  

 

De genadige nabijheid van Jezus - het Kerstkind - zegene ons,                                                                

zodat wij een beetje genadig met onszelf en met elkaar kunnen omgaan.                                                  

De liefde van God, onze hemelse Vader, vulle ons hart, hoofd en handen,                                                         

zodat we liefdevol kunnen zijn.                                                                                                                                                       

De nabijheid van de Geest van God geve ons vrede en rust, in het nieuwe jaar.     

 

Amen. 
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Uit de gemeente 

 

Jesaja 9:5: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn 

schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’ 

 

Met deze geweldige kerstgedachte willen we het nieuwe jaar zeker weer verder mee.                            

Al hebben we helaas het Kerstfeest voor de tweede maal, wéér niet gezamenlijk kunnen vieren in de 

kerk. Toch blijft de kerstgedachte, de geboorte van de Here Jezus ons altijd verbinden als gemeente van 

Christus. DV en met Zijn Licht op ons pad, willen wij in dit jaar een nieuwe weg proberen in te slaan.  

Om samen op weg te gaan met onze broeders en zusters van de Herv. gemeente. Dat Hij ons daar in wil 

leiden, in de weg van liefde, vrede en verdraagzaamheid. Daar mogen we Hem ook om bidden, want 

alleen als broeders en zusters kunnen we dit niet. Daar hebben we een Goede Herder en Raadsman bij 

nodig.   

 

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 

Aard' en hemel prijzen U, Glorie voor uw naam. 

Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, morgenster, niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning, der heerlijkheid.  

Prijst hem tot in eeuwigheid. 

 

Verhuisd 

Zr.Jantje Pijl-Hofman gaat per 1 februari 2022 verhuizen. Het nieuwe adres wordt 

van Kooistrawei 15, Wergea naar: Jabikshof, afd. Aardaker, Hoyteslân 10, 9084 ED Goutum. 

 

Wij denken aan de zieken in het bijzonder, ook die positief zijn met corona. Het virus ‘waait’ nog steeds 

erg in de buurt rond, denk om elkaar en respecteer een ieder zijn keuze in de manier van omgaan 

hiermee. Houd afstand en draag een mondkapje waar dat nodig is.                  

Een goed herstel toegewenst voor jong en oud. ‘Houd moed, heb lief!’ 

 

Bemoedigende/troostende teksten  

WAAR IS GOD in tijden van corona? 

God is er in onze liefde voor elkaar geuit door een glimlach een telefoongesprek een eenvoudig ‘hoe gaat 

het?’ God is er als wij elkaar proberen te beschermen door de officiële voorzorgsmaatregelen te volgen. 

God is er in onze moed als we niet bang worden van elkaar maar vriendelijk blijven. 

God is er in ons gebed voor alle zieken alle eenzamen alle mensen die bang of angstig zijn 

alle mensen die verantwoordelijkheid dragen. 

 

Gabriëlle Christenhusz, paster in Zonnehove 

https://cdn.nimbu.io/s/0moru9g/assets/Bemoedigende%20teksten.pdf  

 

https://cdn.nimbu.io/s/0moru9g/assets/Bemoedigende%20teksten.pdf


 
 

Underweis en Hoedershûn                                                  Pagina 14  
   

Ons nieuwe gezamenlijke kerkblad; Underweis - Hoedershûn 

 

Voor ons gezamenlijke kerkblad, willen we graag ook een nieuwe naam.                                             

Dan wordt ook die één geheel, in onze beide gemeenten.                                                                           

DV als we straks SOW gaan.                                                                                                                                            

Het zou erg leuk zijn als die door iemand uit de gemeenten wordt bedacht. 

Dus jong/ oud ga aan het brainstormen en stuur die leuke naam in. 

Naar één van onze E-mailadressen: boerdejan@kpnmail.nl of hoedershûn@gmail.com   

Alvast hartelijk dank, namens de beide redacties/ kerkenraden.  

 

Freonlike groetnis fan ds. A. Bouman en de tsjerkeried.  

 

Bestel de gratis veertigdagentijdkalender 

 

De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar 

Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te 

geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en 

verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat 

alles goedkomt.                                               

Bestel de gratis Petrus veertigdagentijdkalender 2022/ Petrus (protestantsekerk.nl)  

 

Verjaardagen 

 

06 februari                 Gerrit Elsenga                                   79 jaar 

16 februari               Sjoukje van Dellen-Zandstra           83 jaar 

22 februari               Adolf Dijkstra                                     87 jaar 

03 maart  Foke Dijkstra-de Groot  81 jaar 

 

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd / tige lokwinske!!                                                                                                              

Veel liefde en gezondheid in het nieuwe levensjaar toegewenst,  

namens ds. A. Bouman, da. Alice Buizer en de gezamenlijke kerkenraden. 

 

Agenda 

 

Donderdag 17 febr: Filmavond, 19.45 uur in de Frissel te Wergea. 

Maandag    21 febr: Kerkenraadsvergadering, 19.45 uur in de Geref. kerk te Warten. 

Woensdag  23 febr: Groothuisbezoek, 19.45 uur in de Geref. kerk te Warten. 

Maandag    01 mrt: Groothuisbezoek, 19.45 uur in de Geref. kerk te Warten. 

Donderdag 10 mrt: Groothuisbezoek, 19.45 uur in de Frissel te Wergea.  

 
 
 

mailto:boerdejan@kpnmail.nl
mailto:hoedershûn@gmail.com
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Uitnodiging groothuisbezoek 2022 

 

Namens de kerkenraad nodigen wij u graag weer uit voor het bijwonen van het groothuisbezoek straks 

in de maanden febr./ mrt. Thema: Geloofsoverdracht door tantes en ooms, pakes en beppes en  

jonge ouders aan jonge kinderen, ook in de kliederkerk.                                                                                                    

 

We hebben hiervoor verschillende datums voor u uitgezocht hieronder: 

 

- Woensdag 23 febr: Geref. kerk te Warten 

- Dinsdag   01 mrt: Geref. kerk te Warten  

- Donderdag  10 mrt: De Frissel te Wergea  

 

Iedere avond om 19.45 uur staat de koffie/ thee voor u/ jou klaar. 

Het liefst opgave vooraf bij uw wijkouderling, of overige kerkenraadsleden.                                               

 

Maar u bent altijd VAN HARTE WELKOM!                                                 

 

Tjerk Adema   tel: 2551940            Klaas Finnema      tel: 2551247                                                                              

Taeke de Jong  tel: 2551086        Botina v.d. Hoek tel: 2552453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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          Goede voornemens voor 2022; past Present daarin? 

 

Aan het begin van een jaar hebben we vaak goede voornemens. Meer bewegen en afvallen zijn toppers. 

Soms hoor je ook: meer aandacht voor de omgeving, voor medemensen. 

 

Is het een idee om eens aan Present te denken? Deze uit de kerken voortgekomen stichting zet zich in 

voor mensen, die aandacht of hulp nodig hebben. Niet door woorden maar met daden. 

Wij slaan een brug tussen mensen, kerken, bedrijven enz. die iets willen geven in tijd, vaardigheden en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Denk aan klussen, hulp bij verhuizing of opruimen huis/ 

tuin. Een voorwaarde is, dat de hulpvrager deze hulp niet kan betalen of een netwerk heeft die deze 

hulp ook kan geven.  

Aanbod en vraag worden op een zorgvuldige manier aan elkaar gekoppeld. 

Door de corona hebben wij vorig jaar hebben geen 250 hulpaanvragen uitgevoerd, maar 80, waarmee 

ca. 200 mensen zijn geholpen. De uitvoering is nu hoofdzakelijk door onze vaste ploeg vrijwilligers 

gedaan binnen de  corona richtlijnen. Hopelijk kunnen wij in de loop van dit jaar weer groepen 

vrijwilligers inzetten. Meldt u vast aan. 

Het is een mooie dankbare manier om zorg en aandacht voor de samenleving te geven.                                             

Het is ook  een vorm van    “Kerk zijn op maandag”.                                 

                             

Doet u mee?  Dat kan door u op te geven als vrijwilliger of groep mensen voor het uitvoeren van een 

klus. Zeer welkom is ook een éénmalige gift. Beter nog: u kunt  donateur  worden voor bijv. € 25,- per 

jaar. Bankrek. NL03 RABO 0149 9235 89 t.n.v. Stichting Present Leeuwarden.                                                    

Wij hebben ongeveer € 50.000,- per jaar nodig om de organisatie goed te laten draaien. 

 

Het “goede voornemen” van  het bestuur van Present is om de organisatie uit te breiden  en zo aan de 

vele hulpaanvragen te kunnen voldoen; www.stichtingpresent.nl/leeuwarden.   

                                                              

Graag willen wij u meer vertellen over Present. Nodig ons uit op uw vergadering voor een “10 minuten 

praatje” of een wat langere powerpoint presentatie.  

Contactpersoon is Sytske Aalders lid bestuur/kerkelijk contactpersoon.                                                                                                                                                                                        

Zij is bereikbaar via de  e. mail s.aalders@kpnmail.nl    

 

                            Help Present Leeuwarden te helpen!   

 

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

 

Beste lezers, 

 

Dit is al weer de derde gecombineerde editie van de Hoedershûn/Underweis. Het is de intentie van de 

redactie om hierna nog één gecombineerde editie te laten uitkomen, om daarna een geheel gezamenlijk 

kerkinformatieblad uit te brengen van de nieuw te vormen Protestantse gemeenschap van Warten, 

Wergea en Warstiens. 

Bij een nieuw opgezet blad is het mooi om een nieuwe naam te gaan voeren. Daarom vragen we u als 

gemeente om met ideeën voor de nieuwe naam te komen. U kunt uw idee sturen naar één van de beide 

redactieadressen. (zie achterzijde Underweis/Hoedershûn). 

Uit de inzendingen zal dan de nieuwe naam gekozen worden. Degene die de gekozen naam heeft 

ingezonden zal bedankt worden met een vermelding in het blad en met een bloemetje. 

 

De redactie, in overleg met de SoW-commissie. 

 

 

 Beste lezer, 

 

De voedselbankactie van afgelopen december 

was ook ditmaal weer een succes! We willen 

jullie allen heel hartelijk bedanken voor jullie 

gift. In totaal zijn er 13 dozen naar de 

voedselbank gebracht. Naast alle gulle gevers, 

willen we verder de familie Dijkstra van de 

supermarkt in Wergea bedanken voor hun 

medewerking.  

Het is fijn om te zien dat er in onze dorpen oog is voor mensen die het minder hebben getroffen.  

Dankzij de voedselbank worden iedere week tienduizenden voedselpakketten uitgedeeld. Hiermee 

worden per jaar meer dan 100.000 mensen geholpen.  

 
Met een vriendelijke groet, 
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens 
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          scriba: J.Brinkman-Dijkstra  
                                             De Terp 98  
                                             9035 AX  Dronryp   
                                                                                                                                                               0517-234996  
                                             classisFryslan@gmail.com                                                           

classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl                                      
                                                                                                                              

21e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd  

Koudum, 19 januari 2022  

  

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,  

  

Versoepeling van de beperkingen  
De versoepelingen van de coronamaatregelen die onze regering vorige week voor de samenleving 

mogelijk heeft gemaakt, bieden gelukkig ook de kerken mogelijkheden de beperkingen van het kerkelijk 

leven te verminderen.   

  

Advies synodemoderamen biedt weer meer ruimte  
Van ons synodemoderamen ontving ik het volgende advies:  

Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het 

gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan. 

Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker 

gevoeld.   

Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn 

tijdens de kerkdienst. Aangeraden wordt om te werken met een reserveringssysteem en in ieder 

geval met vaste placering. Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en 

verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. 

Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang.  

Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk.  

Gezond verstand  
Tijdens de laatste persconferentie gaf de minister-president bij de aangekondigde versoepelingen als 

belangrijkste leidraad: Volg de regels zo goed mogelijk op, gebruik gewoon je gezonde verstand en 

vooral: geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte.  
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Bij de verruimingen nu blijven daarom in ieder geval de basisregels van toepassing. Dat betekent dat het 

aantal aanwezigen dat met inachtneming van de 1,5m afstand in een kerkruimte past in kleinere 

kerkgebouwen minder kan zijn dan 50 personen.  

Gemeentewerk zoveel mogelijk weer opstarten  
Het synodemoderamen raadt ons allen aan het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te starten, dit 

met inachtneming van de huidige coronamaatregelen.   

• Voor kerkenraden, gespreksgroepen etc. geldt dat deze - bijv. in een kerkgebouw - bij elkaar 

kunnen komen.   

• Ook jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden 

aangesloten bij de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen. (Meer hierover is bijv. te 

vinden bij andere jeugdwerkkoepels zoals Scouting Nederland.   

• Ook koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel de wettelijke verplichting te werken met 

een coronatoegangsbewijs (CTB).  

  

Blij en dankbaar  
Met het Breed Moderamen van onze Classis Fryslân ben ik blij en dankbaar dat wij met deze 

voorzichtige verruimingen het kerkelijk leven in elkaars aanwezigheid weer zorgvuldig kunnen opnemen. 

We hopen en bidden dat de komende weken ons nog weer meer gelegenheid zullen bieden in elkaars 

nabijheid samen voor Gods aangezicht gemeente te zijn.   

  

De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u 

hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid 

bewaren. (Psalm 121:4 Berijmd)  
  

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,   

  
Wim Beekman, classispredikant  

  

Voor meer informatie:  

  

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-14januari/  

https://www.cioweb.nl/op-weg-naar-meer-mogelijkheden/  

https://www.scouting.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronaviruscovid-19  
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Underweis en Hoedershûn                                                  Pagina 21  
   

Een bijbelverhaal over het delen van Brood (geschreven voor kinderen) 
Jezus deelt brood en vis (Marcus 6) 

Wat een drukte langs het water. Moeders en vaders houden hun kinderen dicht bij zich. Ook de moeder van Aron 

houdt Aron goed vast. Aron is pas vijf jaar en kan nog niet zwemmen. Stel je voor dat hij in het water valt.  

Daar moet hij voor oppassen. Jezus is er ook. Alle mensen hebben gezien wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft zieke 

mensen beter gemaakt. Verdrietige mensen heeft hij getroost en er is nog veel meer gebeurd. Maar nu zien ze 

Jezus vertrekken. Hij gaat in een vissersboot naar de andere kant van het meer. Jezus wil even rust. Het is zo druk 

geweest. Maar krijgt Jezus nu ook rust? Nee. Het gaat heel anders. 

De mensen willen achter Jezus aan gaan. Hoe moeten ze dat doen? Ze hebben geen boot om naar de andere kant 

van het water te gaan. Het enige wat ze kunnen doen om bij Jezus te komen is lopen. Lopen langs het water.  

Naar de andere kant van het meer. Vaders en moeders nemen hun kinderen bij de hand. De kleintjes mogen bij 

hun papa op de schouders. Aron loopt aan de hand van zijn vader. Op zijn rug draagt hij een rugzak. Daarin heeft 

zijn moeder vanmorgen wat brood en een paar visjes gedaan. Je weet tenslotte nooit hoe laat het wordt voordat 

ze thuis zijn. Voor Aron is het een heel eind lopen naar de andere kant van het meer. Gelukkig mag hij af en toe 

op zijn vaders schouders zitten. Natuurlijk is Jezus met de boot eerder aan de andere kant van het water dan al de 

mensen. Jezus ziet ze aankomen. Hij zucht en kijkt naar Filippus. 'Zeg Filippus, is hier ook een bakker in de buurt?' 

'Een bakker', zegt Filippus verbaasd.' 'Waarvoor een bakker?' 'Er moet toch brood komen voor al deze mensen. Ze 

moeten straks allemaal eten. Kijk eens hoeveel mensen en kinderen daar aankomen. Die moeten we straks 

allemaal te eten geven.' Filippus schiet in de lach. 'Jezus, al had u een dikke portemonnee vol geld, dan was er nog 

niet genoeg geld om brood te kopen voor al die mensen. Kijk toch eens.' 

Andreas zit aan de andere kant van Jezus. 

'Kijk', wijst hij, 'daar zit een jongetje die wat eten bij zich heeft.' Andreas staat op en gaat naar het jongetje toe. 

Hij zakt door z'n knieën en praat met het jongetje. Even later komt Andreas met het jongetje aan de hand bij 

Jezus. Het is Aron. 'Mag ik jouw brood en je visjes delen, Aron?' vraagt Jezus. ' Alle mensen krijgen honger en de 

meesten hebben geen brood bij zich.' Aron knikt verlegen. 'Dat mag best', zegt hij zacht. Snel gaat hij weer terug 

naar zijn moeder. Ondertussen zijn alle mensen op het gras gaan zitten. Netjes in groepjes. Vol spanning kijk 

iedereen naar Jezus. Wat zal er gaan gebeuren? Ook Aron is heel benieuwd. Wat zal Jezus met zijn broodjes 

doen? Eerst dankt hij God voor het eten. Dan pakt Jezus een van de vijf broodjes van Aron en breekt het in 

stukken. De leerlingen mogen het brood uitdelen. Zo doet Jezus later ook met de vissen. Aron kijkt eens goed 

rond. Die broodjes van hem hadden toch allang op moeten zijn? De leerlingen blijven maar delen. Eindelijk 

stoppen de leerlingen met delen. ledereen heeft genoeg gehad. 

Na het eten moet er nog worden opgeruimd. Als er zoveel mensen blijven eten, dan valt er ook eten op de grond. 

En er blijft nog wat over. Gelukkig willen er wel mensen helpen met opruimen. Ze doen alles in manden. Aron is 

nieuwsgierig. Hoeveel manden zouden dat er zijn? Samen met zijn vader loopt hij naar de manden toe. Aron kan 

al goed tellen. Een, twee, drie... acht, negen... elf, twaalf manden vol brood. Verbaasd kijkt Aron naar zijn vader. 

Hoe kan dat toch? Hij had toch maar vijf broodjes en twee vissen? 

Achter Aron staan nog een paar grote mensen. 'Jezus moet koning worden', zeggen ze zachtjes tegen elkaar. 

Maar Jezus is verdwenen. Hij heeft zich verborgen. Verstopt in de bergen. Waar het rustig is. Daar kan hij even 

helemaal alleen zijn. 
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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 

 28 maart 2022 bij: 

 

Ned.Herv.kerk 

e-mail: 

boerdejan@kpnmail.nl 

 

Gereformeerde kerk 

e-mail: 

hoedershûn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Kerkdiensten Wartengahe 
Februari 

06 09.30 uur Warstiens    Ds. A. Buizer-Tchiengang 

13   Warten in de Gerf. Kerk  Ds. J. Mol   

        gezamenlijke dienst 

20 09.30 uur Warstiens    Ds. J. van Doorn 

27 09.30 uur Warten in de Herv. Kerk  Ds. A. Buizer-Tchiengang 

        gezamenlijke dienst 

Maart 

06 09.30 uur Warstiens    Ds. A. Buizer-Tchiengang 

13 09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk  Dhr. T. de Jong 

        gezamenlijke dienst 

20 09.30 uur Warstiens    Ds. A. Buizer-Tchiengang 

27 09.30 uur Warten in de Herv. Kerk  Ds. H. Post 

        gezamenlijke dienst 

 
Kerkdiensten Gereformeerde Kerk 
Februari 

06 09.30 uur Warten    Dhr. R. Colijn Menaam 
 1e collecte Werelddiaconaat 
 2e collecte Kerk 

13 09.30 uur Warten    Ds. J. Mol Nijega 

 1e collecte Noodhulp     gezamenlijke dienst 
 2e collecte Kerk 
20 09.30 uur Warten    Dhr. E. de Jongh Rhoon 
 1e collecte Diaconie 
 2e collecte Kerk 

27 09.30 uur Warten in de Herv. Kerk  Ds. A. Buizer-Tchiengang 

 1e collecte Zending PKN     gezamenlijke dienst 
 2e collecte Kerk 
 

Maart 

06 09.30 uur Warten    Ds. P. Boomsma A’dam 
 1e collecte Zending PKN     Heilig Avondmaal 
 2e collecte Kerk 
13 09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk  Dhr. T. de Jong 

 1e collecte Binnenlands diaconaat    gezamenlijke dienst 

 2e collecte Kerk 

20 11.00 uur Warten    Ds. A. Elverdink Eastermar 
 1e collecte Werelddiaconaat        
 2e collecte Kerk 

27 09.30 uur Warten in de Herv. Kerk  Ds. H. Post 

 1e collecte Missionair werk    gezamenlijke dienst 

 2e collecte Kerk 

 3e collecte KIndernevendienst 

  
 
 

 
 

      
 

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

