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                           Underweis-Hoedershûn 
                                          Nieuwsbrief  Warten-Warstiens-Wergea 

 

Wij 

Wij zij niet echt het zelfde 

terwijl we wel het zelfde willen. 

Het zou best wat kunnen worden 

met respect voor die verschillen. 

We kunnen zelfs volledig samengaan 

als voor jou en mij 

wij komt te staan! 

 

Ben 

Dit is het eerste gezamenlijke kerkblad van de Hervormde kerk Wartengahe en de 

Gereformeerde kerk Warten. Daar het volledige samengaan pas volgend jaar plaats 

vindt, is de inhoud dit keer nog gesplitst per kerk. Wij gaan er van uit, dat ook dit 

volgend jaar één geworden is. 
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Onder de Kersenboom: ontmoeting en vertrouwen. 
 
Op het moment van dit schrijven, schijnt de zon en regent het. Een zomerse dag lijkt het te worden. 
Maar het is herfst. Je merkt het ook aan de natuur. De bomen verliezen in snel tempo hun bladeren.  
‘s Morgens hangt er soms een nevel en ‘s avonds wordt het steeds vroeger donker. 
 
In de herfst en winter is de kerk op haar actiefst. Dat heeft veel te maken met wat mensen zo belangrijk 
vinden in het kerkzijn: de ontmoeting. Juist in de donkere tijd van het jaar verlangen we naar menselijk 
contact. Uit vele onderzoeken blijkt dat het deel uitmaken van een groep erg belangrijk is voor het 
welbevinden van mensen. Contacten, betrokkenheid, samenleven, sociale cohesie, ze staan naast werk 
en gezondheid helemaal bovenaan als het gaat om levensgeluk. 
 
En nu kunnen we gelukkig weer genieten van dat aspect, de ontmoeting, zonder de beperking van de 
lockdown vanwege de coronapandemie. Dat geeft perspectief en mogelijkheden voor de toekomst voor 
kerk en de samenleving.  
 
In september zijn wij met de startzondag weer officieel van start gegaan. We weten dat er nog meer 
mogelijk is en wordt. Behalve de gewone zondagse vieringen met soms koffiedrinken na afloop, gaan we 
op 21 november in het cultureel centrum “De Bidler” in Wergea de jaarlijkse herdenkingsdienst houden 
ter gedachtenis aan alle mensen die in onze drie dorpen, Warten, Warstiens en Wergea ons zijn 
ontvallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                        Underweis 

 Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar, op 21 november, staan we stil bij de mensen uit 
onze drie dorpen, Warten, Warstiens en Wergea, die het afgelopen jaar zijn overleden.  
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Activiteiten zoals filmavonden, zangavonden met het koor “Ynspiraasje“ beginnen weer. Dat zijn voor 
ons als gemeenschap naast de vieringen waardevolle ontmoetingsgelegenheden. 
 
Ook als we elkaar niet altijd in die gelegenheden zien, betekent het deel uitmaken van de kerk van  
Jezus Christus nog altijd wel dat we verantwoordelijkheid dragen, gezamenlijk en individueel, op welke 
plek dan ook. Verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerk en de komst van Gods koninkrijk,  
een mooie wereld. 
 
We vormen met elkaar een gemeenschap en met ons kerkzijn proberen wij iets te bevechten. Een plekje 
op aarde waar we het koninkrijk van God een beetje zichtbaar maken. Een plek op deze aarde waar de 
sfeer anders is, de belangen, soms een beetje omgedraaid, de wereld een beetje op zijn kop.  
 
Ik denk aan het verhaal van Gideon (Rechters 6), waarin ook iets bevochten moet worden, namelijk de 
overwinning op de grote legeraanvoerder van de Midianieten. God vraagt vertrouwen in de goede 
afloop en daarom moeten de soldaten die bang zijn naar huis worden gestuurd. God houdt het volk en 
ons een spiegel voor: als je met mij het gevecht aangaat, dan is dat op basis van vertrouwen. Met angst 
en cynisme kom je er niet en zal de overwinning nooit behaald kunnen worden.  
 
Zo roept God vandaag ook ons op om moedige mensen te zijn vol vertrouwen, met kracht en 
overtuiging kerk te zijn en het koninkrijk van God vorm te geven. Samen of alleen. Waar je ook bent.   
 
Over dit verlangen gaat ook het gedicht van Marianne Weenink. 
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het offer van Gideon - Bron: Museum Catharijnconvent. 
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Gedicht.  

 

En dan is het zo ver; een welkom klinkt 
als wij hoopvol over de drempel stappen, 
opnieuw, vernieuwd, benieuwd. 
Mét ons stroomt verwachtingsvolle 
aandacht en warmte binnen. 
Wát hebben wij uitgezien naar deze samenkomst! 
  
Met onze zorgen om gezondheid en al wat 
het leven op ons pad brengt, zoeken wij 
verzoening met het leven, moed om te vergeven 
en samen te leven in vrede. 
  
Verwonderd, aarzelend, onze eerste schreden 
nu wij onze herberg voor het hart weer betreden. 
Zó maken wij alvast een kleine innerlijke pelgrimage. 
Dankbaar voor deze samenkomst, 
deze symbolische start van wat een reis, 
een zoektocht van het hart gaat zijn. 
Op deze pleisterplaats voor de ziel, 
in dit logement van inkeer en verbinding, 
hervinden wij elkaar en daarmee ook iets in onszelf. 
  
Eén glimlach en de anderhalve meter verdicht zich 
tot verbondenheid en voedt ons zelfbewustzijn als 
kleine, kwetsbare, doch dappere gemeente. 
Eén zijn wij in het nodige, het nodig zijn. 
  
Saamhorig in ons verlangen naar het broodnodige onderhoud 
van ons contact met elkaar, onszelf, 
de ruimte en al wat ons heilig is. 
In deze dagen, waarin de maan wankelt, herinnert de aarde ons 
aan onze verantwoordelijkheid voor al wat is. 
  
Dit weerzien, dit samen zingen, helpt ons te ervaren, 
te vertrouwen, zodat wij zoekend vinden hoe, 
in de stilte tussen de woorden, 
een fladderende fluistering van het hart 
ruimte maakt voor wie wij Liefde noemen                                                                

Marianne Weenink. 
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‘Onze Vader verborgen’, een lied van Huub Oosterhuis. 
 
Onze vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede,  
een wereld met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade –  
waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  
Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  
Van U is de toekomst  
kome wat komt.  
                                                      

Toelichting door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede: 
 
Verborgen. 
‘Onze Vader verborgen’ is de speelse titel van dit lied. Dat wijst er niet zozeer op dat het Onze Vader-
gebed min of meer verborgen in dit lied aanwezig is (dat ook!), maar vooral op de onzichtbare God die 
op een bijzondere manier aanwezig is in de wereld en in ons bestaan. Gods naam wordt niet zichtbaar in 
een bepaalde goddelijke gestalte, maar in de mensen, in onszelf, vooral als we leven van de hoop. En de 
abstracte bede uit het Onze Vader ‘uw wil geschiede’ wordt heel concreet als we die wil verbinden met 
de bloeiende wereld die we om ons heen zien: bomen tot in de hemel! Geloven wordt zo een manier 
van kijken naar de werkelijkheid. 
 
Profetisch. 
Zoals vaak in teksten van Huub Oosterhuis ligt het accent op de sociale gerechtigheid. Er zijn vele 
gezongen versies van het Onze Vader, die allemaal hun eigen accent leggen. Oosterhuis maakt er een 
profetische tekst van. Het is bij hem niet een gebed om een betere wereld – dat is wensdenken. De tekst 
roept die betere wereld zelf al uit: een profetische proclamatie van gerechtigheid. Die wereld ontstaat 
door toedoen van de mensen zelf, namelijk als zij niet vergeten te hopen en dat lied van die nieuwe 
wereld, die hier en nu gestalte moet krijgen, blijven zingen. Daarom gaat het over water, schoonheid en 
brood. In die heel concrete en alledaagse, herkenbare dingen wordt Gods genade zichtbaar. 
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Mensen spreken als mensen. 
Het lied maakt gebruik van een verrassende logica. Want dat ‘mensen spreken als mensen’ lijkt op het 
eerste gezicht logisch, maar de dichter bedoelt hier dat mensen zich menswaardig en met liefde naar 
elkaar toe gedragen, en dat zij niet spreken als tirannen en machthebbers die anderen onder de duim 
houden. Zo zingt het lied van een wereld ‘waar kinderen helder en jong zijn’, omdat er nog te veel 
plekken op de wereld zijn waar kinderen niet vrijuit kind kunnen zijn. 
 
Van U is de toekomst. 
Het Onze Vader sluiten we in de liturgie altijd af met ‘Want van U is het koninkrijk’, enz. Oosterhuis 
hertaalt dit als ‘Van U is de toekomst, kome wat komt’. Dit slot, waarin eigenlijk het hele gebed wordt 
samengevat, wordt aan het eind van dit lied in canon gezongen. Dat betekent dat je het eindeloos zou 
kunnen doorzingen: de ene stem lokt de andere uit om het vertrouwen uit te zingen. Als we dat maar 
doen! Dan komt er nooit meer een einde aan die wereld zoals God die geschapen had: alle mensen, 
planten en dieren tot hun recht. Wat er ook gebeurt. 
 

Vanuit de kerkenraad van de Herv. Gem. Wartengahe. 
 
Al een aantal diensten hebben wij gezamenlijke met de Gereformeerde Kerk in Warten mogen vieren. 
Wij zijn met een gezamenlijke “START” dienst in de Geref. kerk “gestart” wat voor iedereen een warm 
gevoel gaf. Na een dienst die door beide predikanten ds. Bouman en ds. Buizer werd voor gegaan,  
was er een gezamenlijk koffie drinken en hierna kon er een orgelconcert worden bezocht in de  
Herv. Kerk. Na het nuttigen van heerlijke soep en het eten van een lekker broodje met koffie/thee kon 
iedereen kennis met elkaar maken. 
Deze dag werd door ons als een geslaagde “START” zondag ervaren, maar ook als een mooi begin met 
het “samen op weg“ gaan van beide kerken. 
November de 21ste is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag houden wij een 
gezamenlijke herdenkingsdienst in “de Bidler” waarin wij alle mensen uit onze 3 dorpen herdenken die 
ons zijn ontvallen in de laatste 2 jaar. 
Het wordt een iets andere dienst dan wij gewend zijn in onze kerk, maar veel mensen zetten zich in om 
deze dienst op een wat andere manier te laten slagen .   
 

De bloemengroet ging naar: 
 
September:  Fam. Tadema                      Wergea 
                        Mevr. Rinkje Hoogland      Wergea 
                          Antsje Leenheer                  Warten 
 Oktober:         Dhr. Klaas Koopman           Wergea  
                          Albert en Tjitske Velde       Warten      
 

Bedankje: 

Hartelijk bedankt voor de bloemen na het overlijden van onze lieve neef Chris. 

Jitze en Cathrien. 
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In memoriam Annie Spijkstra-Hoogewoning. 
 
“Annie is op weg gegaan naar het land van louter licht.”  
Die zin stond boven de rouwadvertentie van Annie Spijkstra-Hoogewoning.  
 
Annie wist zich in lief en leed gedragen door God. Haar dankbaarheid en intense gevoel van Gods 
geborgenheid deelde zij ook: “God die met je strijdt”, en lachend, “maar dat leed hoort erbij”, zei ze.  
 
Als een adelaar met zijn jong, is Hij onder je. God laat je niet vallen. Daarvan was Annie overtuigd en dat 
straalde zij ook uit, zoals in de manier waarop zij samen met haar geliefden in het leven stond. En hoe zij 
de laatste jaren heeft moeten strijden om elkaar vast te houden en los te kunnen laten.  
Annie Spijkstra-Hoogewoning overleed op 5 september 2021 thuis op de Hilleburen 20 in Wergea,  
waar zij met liefdevolle aandacht en zorg van Ingeborg (dochter), Sjoerd, broers en zussen omringd 
werd.   
 
Annie Spijkstra werd op 6 maart 1938 in Den Burg op Texel geboren als oudste in een gezin met zes 
kinderen. Daar ging ze naar school. Zij werkte als kraamverzorgster en later kwam ze in Wergea wonen. 
 
Haar eerste liefde hield niet stand. In Sjoerd vond zij een nieuwe liefde. Zij trouwden, inmiddels alweer 
ruim 32 jaar geleden. Behalve met haar dochter Ingeborg waren Annie en Sjoerd ook gezegend met de 
kleinkinderen Daniel en Ilse. Annie beleefde de verbondenheid met haar dochter en kleinkinderen 
intens. Ook tijdens haar ziekte wist zij op een creatieve manier die verbondenheid vorm te geven.  
 
Annie was ook een betrokken lid van onze kerkgemeenschap. Een creatief, bezielend medemens,  
met kritische humor, belangstelling, en sociaal en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
Nadat de ziekte opkwam, raakte zij gaandeweg meer aangewezen op de zorg van Ingeborg en Sjoerd, 
zussen en broers. Daarbij kwam ondersteuning van de thuiszorg.  
 
Aan de muur van haar kamer hing een lijntje met kaarten van vrienden, dorpsgenoten en familie die 
trouw meeleefden. Hoewel haar toestand met de tijd achteruitging, bleef Annie opgewekt.  
Verdrietig soms, maar altijd vervuld van hoop, wat zij zo mooi verwoordde met dat beeld van de adelaar 
waarover wij in onze gemeente ter nagedachtenis van Annie hebben gezongen,  
Lied 868: 2 uit het Nieuwe Liedboek, en dat ook op de rouwkaart staat:  

 
“Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde jouw leven; 
Heeft jou in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.” 

 
Op 9 september namen we in de “Noorderhof” in Leeuwarden afscheid van Annie in een dienst die ook 
via livestream te volgen was. We herdachten haar leven en vertrouwden haar toe aan de God die liefde 
is.  
 
We denken met trots en dankbaarheid terug aan Annie Spijkstra-Hoogewoning, een geliefd kind van 
God. En we wensen Sjoerd, Ingeborg, Daniel, Ilse en naaste familie en alle anderen die haar missen toe,  
dat de herinnering aan deze bijzondere vrouw, moeder en grootmoeder tot troost en inspiratie mag zijn.  
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
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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. 058-2552874 
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. 058-2552874 
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. 

 

 

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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DANKDAG. 

 

De goede vruchten van het land 

bepalen ons bij het wonder 

van het kleine begin, 

zaad in de aarde gezaaid 

onzichtbaar op de winterdag 

maar groeiend 

zoveel opgebracht 

in zegenrijke oogst. 

Niet enkel mensenhanden 

brachten dit bijeen 

het wonder van wat leven doet 

kent God alleen. 

 

Jeanette van Osselen.   

Bron: https://www.scheppingvieren.nl/dankdag/  

                          Hoedershûn 

https://www.scheppingvieren.nl/dankdag/
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“95 Speldenprikken”. 
(een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld) 
 
– “Ik geloof pas als ik het NIET zie. 
Als ik het zie heb ik geen geloof nodig.” 
 
– “Wie uitgekeken is op de Hoofdrolspeler, 
gaat zich druk maken over het decor.” 
 
– “Sommige mensen prijzen God zo luidruchtig 
dat ze Hem niet aan de deur horen kloppen.” 
 
                                           + 
 
In het collecterooster van de Protestantse kerk staan  
een paar mooie, leerzame omschrijvingen. 
Goed om in te delen, niet alleen bij collectes: 
– Wat is de Protestantse Kerk in Nederland? 
De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde 
gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde 
horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het 
Evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde 
vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. 
In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van 
kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen. 
– Wat is Jong Protestant? 
Jong Protestant is de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 
Het verlangen van Jong Protestant is dat elk kind en iedere jongere 
zich geliefd weet door God. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, 
jongeren en hun ouders. 
Daarom ondersteunt Jong Protestant vrijwilligers en professionals in 
het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zodat gemeenten een 
vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde voor alle generaties! 
 
                                     + 
 
Om over na te denken….Blaise Pascal. 
 
In de komende tijd hopen we aandacht te geven aan gedachten 
van Blaise Pascal, naar wie ook wel scholen in Nederland genoemd zijn. 
Pascal was en is een beroemd wis- en natuurkundige en denker 
(Frankrijk, 17e eeuw) die zelf bescheiden bleef. Hij stierf jong, 39 jaar, te Parijs. 
 
– “De laatste stap die ons verstand kan maken, is het besef dat er oneindig 
veel dingen zijn die ons verstand te boven gaan.” 
 
– “Het geloof dat de Messias zou komen is binnen het Jodendom steeds 
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intact gebleven. Via Abraham, Jakob en Mozes is het geloof in de Messias 
doorgegeven. Het is een wonder dat Jezus uiteindelijk onder de geprofeteerde 
omstandigheden is gekomen.” 
– “Jezus Christus is het doel van alles, het middelpunt waar alles om gaat. 
Wie Hem kent, kent van alles de reden.” 
 
                              + 
 
Doorgeefluik. 
– In de protestantse liturgie nemen de sacramenten van Doop 
en Avondmaal een belangrijke plaats in. Maar wat betekenen ze 
nu eigenlijk? En wat gebeurt er als er gedoopt wordt en 
het Avondmaal gevierd. In een compact en toegankelijk boekje 
gaan Klaas-Willem de Jong en Jan Muis in op die vragen. 
Aanbevolen! 
Uitgegeven bij Kok Boekencentrum, 80 bladzijden. ‘t Kost: 8,99 euro. 
 
                                  + 
 
Meditatie. 
 
“Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gods lof,….”. 
Handelingen 16:25a. 
 
Paulus en Silas in de gevangenis. Slapen kunnen ze niet goed, maar bidden wel. 
En zingen, tot eer van God! De andere mensen in de gevangenis luisteren naar 
hen. Bidden en zingen…. 
Ook in deze maanden zullen we door mogen gaan met gebed en we zullen ook 
nogal wat kunnen zingen. 
 
Maakt het nu wat uit of we bewúst bidden, bewust van- en tot Hem zingen,  
Tot Zijn eer?! In een groep jongeren werd gezegd: ja, dat maakt wat uit! Dan is het 
geen sleur, maar je bent bewust bezig. En dan heb je ook kans op gevoel van 
steun, op ervaring van bemoediging, van troost, hulp en sterkte. 
 
Dat het uitmaakt merken we misschien vooral als je moeite in het leven kent, 
zoals Paulus en Silas. En wat je dan ook kunt merken, als je dan zingt en bidt, 
is dat dat soms door anderen opgemerkt wordt, misschien zelfs opgevangen. 
Zoals door die gevangenen toen en daar in Filippi. Zij wisten natuurlijk dat die 
twee mannen ook in de moeite zaten, in de moeite die deze wereld kan geven. 
Die twee waren ook niet meteen begonnen met bidden en zingen uit volle borst. 
Voor ze zover waren dat ze dat konden opbrengen was de nodige tijd verstreken. 
Dus niet direct toen ze gevangen genomen werden, maar pas midden in de nacht, 
nadat ze geestelijk en lichamelijk wat waren bijgekomen denk je dan. 
En de gevangenen luisterden. Eigenlijk zetten Paulus en Silas al biddend en 
zingend hun getuigenis voort. Wat hebben die twee toch? Dat ze soms bidden en 
zingen uit volle borst, bij alles wat er ook gebeurt. 
Er wordt soms moeilijk gedaan over “getuigen”, over “getuigenis”, over uitkomen 
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voor je geloven, voor je vertrouwen op God, op Zijn openbaring in Jezus Christus. 
Maar dan kun je het weer weten, en bij je vallen en opstaan weet je het weer in 
je geloven: het is die band met Hem, het omgaan met Hem en dan komt het wel, 
dan ga je van die vriendschap laten merken, die Hij je aangeboden heeft door de 
Here Jezus. Die vriendschap die we aan het aannemen zijn, of aangenomen hebben. 
We zijn ons ervan bewúst, en je komt er voor uit in een praktisch, dankbaar leven. 
Ook zingend en biddend. 
 
Zo mogen wij ook, terwijl we het ons eerst misschien niet zo bewust waren,  
Van ons vertrouwen in de Here God laten merken. Dat je ook daarin echt samen 
gemeente van Christus bent. Samen op Weg! Uit Gods kracht! 
 
Ds. Arend Bouman. 
 
                                          + 
NBV21 voor kerk en samenleving! 
 
“Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en God. 
Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk.” Dat zei directeur Buitenwerf van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap midden oktober bij de overhandiging van 
de NB21 aan koning Willem-Alexander. 
Deze NB21 is de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, en wordt 
wel genoemd de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw. Zorgvuldig getoetst aan de brontekst. 
En goed leesbaar! 
Laten we bij de verschijning van de NBV21 met ds. Thijs Weerstra bidden: 
 
Heer, wij willen U bedanken voor de Bijbel. 
Mensen hebben uw woorden opgeschreven, 
bewaard, overgeschreven en vertaald, 
gedrukt, verspreid en uitgelegd. 
Wij danken U voor de geleerden 
die er hun levenswerk van hebben gemaakt 
om dat Woord te bestuderen 
en er de rijkdom uit te putten. 
Geef dat ook wij naar uw Woord luisteren, 
dat wij de Bijbel niet alleen maar interessant vinden, 
maar dat wij het appél ontdekken: 
op ons hart, op heel ons leven. 
Wij danken U dat in kerkdiensten en groepen 
de Bijbel wordt gelezen en uitgelegd. 
Laat de kracht van uw Woord 
ook de komende generaties helpen. 
Wij vragen dit om Jezus’ wil, om Hem, 
uw Woord, uw mens geworden liefde. 
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Dooptsjinst fan Richtsje op 19 septimber 2021. 

 

Tidens de tarieding fan dizze tsjinst frege Boomsma ús of’t wy de tsjinst yn’t Frysk as Nederlânsk 

woenen. 

Frysk fansels, wie ús antwurd. 

It blyk in útdaging; fryske lieten, in fryske preek, mar ek in frysk doopformulier. Ek sochten wy noch in 

ferske út dy’t de oargelist net koe. Al mei al hat elts syn bêst dien om der in moaie tsjinst fan te 

meitsjen. 

Richtsje hie it net yn’e holle om mei te dwaan, it wie dan ek al bêdtiid west. Lokkich wie de doop oan it 

begjin fan de tsjinst. Boomsma lei út dat it eartiids brûklik wie yn de tsjerken om oan it begjin fan de 

tsjinst te dopen. 

Nei de útlis kaam in ferske útsocht troch ús; ‘opwekking 599: nog voordat je bestond kende hij je naam’. 

Dat is wat wy Richtsje graach mei jaan wolle. 

Hjirnei lêst Boomsma it doopformulier foar en eltsenien seit ta. Wy sjonge it ferske ‘verbonden met 

vader en moeder’. 

Oanslúttend op dit ferske wurdt Richtsje doopt. In moai momint. Ek de doopkears krije we oerhandige, 

dizze kinne we dan elts jier op dizze dei of op har jierdei oanstekke. 

De libbensoanwizing dy’t dûmny foarlêst, en Richtsje mei krijt: 

Micha 6:8 
8Der is dy klear te witten dien, 

minske, wat goed is 

en wat de Heare fan dy wol: 

rjocht dwaan, de trou heechhâlde 

en mei ferstân dyn wei gean mei dyn God! 

 

De ferkundiging gjit oer 'by Jesus brocht'.  

Tidens de kollekte wurd it liet ‘Because He lives’ ôfspiele. In bysûnder liet, mei grutte betsjutting,  

foar ús. 

Fan de “kindernevendienst” krije wy noch in moaie slinger kado.  

It wie in moaie tsjinst en wy wolle elts tankje foar harren oanwêzichheid by dit bysûndere momint. 

 

Boele & Rienkje. 
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Verjaardagen:  

11 november            Martje de Jong-van Dellen            82 jaar 
30 november            Froukje Postma-Faber                    78 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.  
 
Agenda:  
Woensdag 3 nov.:  Breicafé; van 9.30 -11.30 uur in de Geref. PKN kerk te Warten 
Donderdag 4 nov.:  Film “Luce“ over een voormalige kind-soldaat die in een racisme 

discussie belandt. Aanvang: 19.45 uur/ koffie/ thee staat klaar om 
19.15 uur. 

Woensdag 10 nov.:  Gezamenlijke kerkenraadsvergadering; aanvang 19.45 uur                                         
in “De Frissel” te Wergea. 

 
Uit de gemeente: 
We zijn dankbaar en blij dat onze organist zr. Anne de Vries, weer bij ons de liederen muzikaal mocht 
ondersteunen op het orgel. Dat ze dit nog lang in goede gezondheid en met héél veel plezier mag doen, 
alle goeds en Gods onmisbare liefde. Ook voor haar man Auke en de familie.  
 
Zr. Jantje Pijl- Hofman, die sinds kort in Nieuw Mellens woont is 85 jr. geworden op 28 okt. jl.  
We feliciteren haar nog van harte en wensen haar héél veel liefde en Zijn kracht voor de toekomst.  
 
Fam. Riemer en Sietske Bouma, vieren op 1 nov. hun smaragden huwelijk. (55 jaar!)                       
‘Tige lokwinske, mei dizze feestlike dei en noch in protte jierren yn leafde en lok tawinske!!’ 
Hij blijft naar ons omzien. 
 
Bedankje: 
 
Bêste minsken,  
Tankber en bliid binne wy, dat wy in dreeche tiid efter ús litte kinne. 

Tige tank foar jim gebeden en omtinken foar ús.  

It hat ús hiel goed dien. 

 

In hertlike groet, 

Auke en Anne de Vries -Sibma. 
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Startzondag 26-09-2021: zie de mooie fotocollage elders in ons kerkblad! 

Wat een mooie opkomst met de gezamenlijke startzondag en wat was het allemaal goed georganiseerd 

door zowel de voorgangers als de voorbereidingscommissieleden.  

De eigen voorgangers/pastors ds. A. Bouman en ds. Alice Buizer, beide uit Leeuwarden,                           

gingen samen voor in deze zondagdienst, met een moment voor een kopje koffie/thee.  

Schriftlezing uit: Mattheus; 6: 9-13.  

Thema: het 'Onze Vader', 'Uw koninkrijk kome' 

Het gebed dat Jezus Zijn discipelen en ons leerde bidden. 

Collectes: Vredesweek en Het Lilianefonds, voor het Albinisme.  

Wat is Albinisme? Uitleg:                                                                                                            

https://schooltv.nl/video/wat-is-albinisme-weinig-of-geen-pigment-in-je-haar-huid-en-ogen/  

 

Liefde, eenmaal uitgesproken, 

als Uw Woord van het begin. 

Liefde wil ons overkomen, 

als geheim en zegening. 

Liefde die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

Liefde luidt de Naam der namen, 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

Liefde laat zich voluit schenken, 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken, 

waarop wij Uw gasten zijn.  

Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft, 

over ons: wil ons genezen, 

bron van Liefde, Liefde zelf.   

 

Lied 791: 1, 2, 3. 

https://schooltv.nl/video/wat-is-albinisme-weinig-of-geen-pigment-in-je-haar-huid-en-ogen/
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Kinderpagina. 

 

Gebedshand. 

 

Ezelsbruggetje bij het bidden en danken. 

 

De Duim staat voor Danken.                                                                                                                          

Je mag God danken voor de dingen die Hij je vandaag heeft gegeven. Voor je vrienden, de natuur, 

school, je ouders, je familie of je favoriete muziek of sport. Je kunt vast nog veel meer bedenken en daar 

mag je God voor danken! 

 

De Wijsvinger staat voor de Wereld.                                                                                                                  

Je kunt bijvoorbeeld bidden voor mensen in landen waar oorlog is, voor mensen die belangrijke 

beslissingen voor de wereld moeten maken, voor mensen die in armoede leven, voor de kerk, voor 

dieren die het moeilijk hebben. 

 

De Middelvinger staat voor Mijzelf.                                                                                                                      

Vertel God bijvoorbeeld wat je moeilijk vond vandaag, leg uit waar je je zorgen over maakt. Moet je een 

belangrijke keuze maken of vindt je het moeilijk op school? Je mag het bij God neerleggen! Dank Hem 

voor iets wat je mooi vindt aan jezelf. 

 

De Ringvinger staat voor Relaties.                                                                                                      

Relaties zijn de mensen waarmee je te maken hebt. Je kunt bidden voor je zieke opa,  

je verdrietige vriendin, je ouders, je broertjes en zusjes of vrienden.                                                         

Natuurlijk mag je God ook danken voor de mensen om je heen. 

 

Ten slotte heb je de Pink. De Pink staat voor Prijzen.                                                                                          

Prijzen is eigenlijk complimentjes geven aan God. Het is goed om God niet alleen te danken, maar ook te 

prijzen voor de dingen die Hij doet en heeft gemaakt! 

 

Bron: Huis van Belle https://www.huisvanbelle.nl/danken-en-bidden-met-je-handen  

 

Lied: Herman Boon – ‘Praat maar’ https://youtu.be/xk5yi3k86dY  

 

  

https://www.huisvanbelle.nl/danken-en-bidden-met-je-handen
https://youtu.be/xk5yi3k86d#Y
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Kinderpagina.  
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OMF Nederland gaat verhuizen.  

Doet u mee? 

Een grote uitdaging. 

Binnen afzienbare tijd zal OMF Nederland haar kantoor gaan verplaatsen. De eigenaar van ons 

huidige kantoor heeft besloten zijn eigendommen te verkopen, waardoor ook ons huurcontract zal 

eindigen. Voor ons als team een grote uitdaging en verandering die veel impact heeft.   

Onze missie. 

Wat niet verandert is onze missie: het goede nieuws van Jezus Christus delen met de volken van 

Oost-Azië. Tot eer van God en aanbidding van Zijn Naam. Al 155 jaar. OMF (voorheen China Inland 

Mission) heeft haar missie zien groeien van Barnsley, Brighton en London naar Shanghai en 

Singapore, naar alle (hoofd)steden van Oost-Azië. Op talloze plekken zijn mensen gedreven door de 

belofte dat “een menigte uit alle volken, talen en naties zich zal verzamelen voor de troon en het 

Lam” (Openb.7:9). De afgelopen 25 jaar mochten, óók vanuit de kleine plaats Terschuur, honderden 

christenen toegerust en voorbereid worden voor een taak op het zendingsveld in Oost-Azië. 

Wat wij zoeken. 

De aanstaande verhuizing brengt vooralsnog de nodige onzekerheid met zich mee. Gelukkig gaat God 

voor ons uit! Vanuit die afhankelijkheid hebben we een ‘programma van eisen en wensen’ opgesteld, 

waaraan we graag willen dat de huisvesting gaat voldoen: een centrale plaats in midden-Nederland, 

goed bereikbaar ook met openbaar vervoer; 

1. circa 250 m2  kantoorruimte (met o.a. circa 12 werkplekken en ruimte voor ontmoeting); 
2. een inspirerende werkomgeving; 
3. een “draagbare” huisvestingslast. 

Natuurlijk hebben we aanvullende wensen, maar de bedoeling van dit bericht is om de zoektocht zo 

breed mogelijk te maken en op voorhand geen belemmeringen op te werpen. Onze wensen en 

verlangens leggen we in de handen van onze Vader.  

We bidden om: een plek waar gebed voor de volken van Oost-Azië zal zijn,    

a. een plaats van aanbidding van God,    
b. een thuis waar (aanstaande) zendingswerkers, medewerkers en gasten elkaar ontmoeten,  
c. een locatie waar we dicht(er)bij de in Nederland gevestigde Oost-Aziatische gemeenschappen 

en kerken zijn om gezamenlijk onze missie kunnen vormgeven. 
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Samen met u en jou. 

Deze uitdaging kunnen we niet alleen realiseren. Voor ons is dit een onbekende wereld van 

zakelijkheid en vastgoednetwerken. Dit is dan ook de reden om onze achterban te mobiliseren.  

Door de geschiedenis van CIM/OMF heen heeft God talloze mensen grotere en kleinere rollen 

gegeven in Zijn missie. Lees via deze links meer over OMF: www.omf.nl en haar geschiedenis: 

https://omf.org/about-us/our-story. Met verwachting doen we vrijmoedig een beroep op u en 

jou:                     

1. Dank vooral met ons voor 25 jaar gastvrijheid van de familie Van Putten in Terschuur. 
Indrukwekkend in hun trouw aan Gods werk. 

2. Bid om wijsheid voor bestuur en medewerkers van OMF om de juiste keuzes te maken. 
3. Geef ons tips over waar we opnieuw gastvrij onderdak mogen ontvangen. 
4. Bid hoe u/jij zelf kunt bijdragen aan onze verhuizing (praktisch, adviserend, financieel). 

Onmogelijk …..  moeilijk …..  gedaan. 
Hoe de volgende stappen er uit zien kunnen we, bij gebrek aan ervaring, niet goed overzien.  

Wel nemen we onze verantwoordelijkheid en zetten de nodige stappen om alle opties te 
onderzoeken. Daarom deze nieuwsbrief. We vormen met een aantal deskundigen een 
huisvestingsteam. Tegelijkertijd en bovenal willen we vooral de leiding van God hierin ervaren en 
volgen. Want ook deze verhuizing is uiteindelijk een geestelijk werk. 
 
De uitdagingen zijn groot. Maar de beloften van God zijn onveranderlijk. 
Hudson Taylor zei eens: 
 

There are three stages in the work of God: 

first it’s impossible, then it’s difficult, then it’s done. 

 

We kijken uit naar uw reactie. 
 
Namens het OMF-team 
 
Maarten Kommers, directeur | nl.nd@omfmail.com | 06-15504595 

  

OMF Nederland 

nl.info@omfmail.com 

0342 - 462666 

  

NL36 INGB 0000 4932 96 

 

www.omf.nl 
 

OMF Nederland Eendrachtstraat 29a 3784 KA Terschuur 
 

 

   

http://www.omf.nl/
https://omf.org/about-us/our-story
mailto:nl.nd@omfmail.com
mailto:nl.info@omfmail.com
http://www.omf.nl/
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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. 058-2552453 / 06-11082856 
 
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 

13 december 2021 bij: 

 

Ned.Herv.kerk 

e-mail: 

boerdejan@kpnmail.nl 

 

Gereformeerde kerk 

e-mail: 

hoedershûn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Kerkdiensten Wartengahe 
 

November 2021 
07 09.30 uur Warten/Geref.kerk   Ds. W. Tinga    

14 09.30 uur Warten     Ds. A. Buizer-Tchiengang 

21 09.30 uur Wergea/in “de Bidler”   Herdenkingsdienst met de 

                       Gereformeerde gemeente 

28 09.30 uur Warten    Ds. H. Post-Knol 
 
December 2021 
05 09.30 uur Warstiens    Ds. A. Buizer-Tchiengang 

12 09.30 uur Warten    Ds. A. Terlouw 

19 09.30 uur Warstiens    Ds. A. Buizer-Tchiengang 

24 ???  Wergea    Kerstnacht 

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

        m.m.v. “Ynspiraasje” 

31 19.30 uur Warten    Ds. A. Buizer-Tchiengang  

        HA, gezamenlijke dienst 

 

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk 
 

November 2021 
07 09.30 uur Warten    Ds. W. Tinga 

 1e collecte  Zending PKN 

 2e collecte  Kerk 

14 09.30 uur Warten    Carlijn Niesing 
 1e collecte  Diaconie 

 2e collecte  Kerk 

21 09.30 uur Wergea/in de Bidler   Ds. A. Bouman/ Ds. A. Buizer 

 1e collecte  Pastoraat     Herdenkingsdienst met de 

2e collecte  Kerk      Gereformeerde gemeente 

28 09.30 uur Warten    Ds. A. van Harten-Tip 
 1e collecte  Werelddiaconaat      

 2e collecte  Kerk 

 3e collecte  Kindernevendienst 

 

December 2021 
05 09.30 uur Warten    Ds. Douma v.d. Molen 

 1e collecte  Zending PKN 

 2e  HA collecte 

12 09.30 uur Warten    Carlijn Niesing 

 1e collecte  Binnenlands Diaconaat    Gezamenlijke Adventsdienst 

 2e collecte  Kerk 

19 09.30 uur Warten    Ds. L. v.d. Ven 
 1e collecte  Jong Protestant 

 2e collecte  Kerk 

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

