
 
 

 

 
Amandelbloesem Vincent Van Gogh*                                               Bron: Posters.nl 

 
Bij het schilderij            
Dit schilderij beeldt de lente uit, het nieuwe begin, maar het zegt ook iets over 
kwetsbaarheid. Vincent van Gogh maakte het ter gelegenheid van de geboorte 
van zijn neef Vincent, zoon van zijn broer en naar hem vernoemd.  
Van Gogh heeft het schilderij gemaakt in een donkere periode die hij doormaakte.  
De geboorte van die neef moet Van Gogh als doorbrekende zonnestralen hebben 
gevoeld, als een nieuw begin. 
 

 
Sta in je kracht 
Neem van het levende water 
dat geboden wordt 
Levenskracht 
gegeven 
uit liefde 
die opricht 
om te staan in je kracht 

 
Bron: PKN 
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Kwetsbaarheid en innerlijke kracht 
Waarin schuilt onze kracht? Deze vraag klemt temeer nu er alom opgeroepen wordt om in je kracht te 
gaan staan. Dat klinkt goed, maar wat als je op de bodem van je put je kracht zit? Dan ben je nergens 
meer, letterlijk en figuurlijk uitgeput. Zo leidt de oproep om je kracht aan te boren bij veel mensen tot 
onmacht en zelfs wanhoop.  
 
De Tsjechische priester Tomas Halik wijst een weg die hier haaks op staat. In zijn boeiende boek ‘Raak de 
wonden aan’ werkt hij dit uit. Hij zoekt het niet in waar we sterk in zijn, diep in onze ziel, maar hij vindt 
het in onze broosheid. Dat heeft hij ontdekt vanuit zijn aandacht voor de kern van het christelijk geloof: 
het kruis. Dat is immers hét symbool van lijden: de dodelijk gewonde Jezus staat in het middelpunt.  
“Zijn wonden staan niet op zichzelf, maar doen denken aan onze eigen littekens, de verwondingen van 
onze naasten en de open wonden van de wereld waarin wij leven”. Deze zien wij, voelen wij en vaak 
raken zij ons. Wat kunnen wij ermee doen? Lijden kan ons sterker maken, is de ervaring van veel mensen. 
Wij kunnen gelouterd uit de strijd komen. Maar dat is geen automatisme en het loopt vaak anders:  
leed kan ons verlammen.  
 
Halik wijst erop dat wie gewond is ook toegankelijk wordt. Dat gebeurt al heel concreet wanneer ons iets 
overkomt: we hebben anderen nodig. Ook kan het besef van eigen broosheid ons ontsluiten voor 
anderen die kwetsbaar zijn. De aantasting van onze gezondheid maakt ons ontvankelijk voor anderen in 
een soortgelijke situatie. Het is al heel wat wanneer dat gebeurt, een grote verandering van onze 
levensinstelling. Hij ziet dat ‘wonden’ niet alleen onszelf open maken, maar ook een deur kunnen openen 
naar de ander. Dat lijkt allemaal op een soort verheerlijking van het lijden zoals we kennen uit: ‘het zal 
wel ergens goed voor zijn’. Hiervan neemt hij echter nadrukkelijk afstand. Dat vindt hij te goedkoop.  
Wat wel waar is: onze wonden vormen een toegang tot wie wij echt zijn. Wie echt lijdt, laat de naakte 
waarheid van zichzelf kennen. Dat geldt voor mensen, maar ook voor God. Hij is namelijk niet apathisch  
(= onaandoenlijk, zonder lijden) maar Hij kent het lijden, is zelf een gewonde. Dat zien we al in het boek 
Exodus, waar het lot van Israël hem raakt. Heel concreet wordt dit zichtbaar in Jezus, die laat zien wie zijn 
Vader is. Jezus is niet een held die het lijden overwint door zijn lichamelijke of geestelijke krachten.  
Hij is de gewonde die zelfs bezwijkt aan zijn verwondingen.  
Het bijzondere is dat dit niet ‘einde verhaal’ is, maar dat zijn wonden openbaren wie hij echt is.  
Tomas, ja de ‘ongelovige’, mag dat als eerste ontdekken doordat hij de wonden mag aanraken.  
Halik zegt dat ontroerend mooi: “Christus komt naar ons toe en verbergt zijn wonden niet. Hij toont ze 
juist en wil ons daardoor aanmoedigen om onze pantsers, maskers en onze make-up weg te doen en te 
kijken naar de wonden en littekens die we daaronder verbergen, voor anderen, maar vaak ook voor 
onszelf. Hij wil ons zo ook aanmoedigen om naar de wonden te kijken die wij bij anderen hebben 
veroorzaakt.” In deze tijd voor Pasen krijgen wij de gelegenheid om de kracht van de broosheid te leren 
kennen. Pasen, symbool van nieuw leven, het wordt lente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNltiUgK_hAhUHzoUKHRCCDMwQjRx6BAgBEAU&url=https://happysinglemoms.nl/innerlijke-kracht/&psig=AOvVaw0gijaAbWs1_eHggAwFuRpe&ust=1554211737620877
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Gedicht 
 
Kwetsbaarheid versus innerlijke kracht 
 
Kwetsbaar… 
Je voelt je naakt. 
Misschien zelfs als een open wond. 
Bang dat er viezigheid in komt. 
Dat het pijn gaat doen, 
als je die naaktheid laat zien. 
Wat als je ALLES toelaat in die kwetsbaarheid? 
Dat je alles voelt wat er te voelen valt. 
Je brengt je aandacht naar binnen. 
Je accepteert volledig wat er is. 
Zonder oordeel. 
Zonder gevecht. 
Al rommelt het en zie je nog geen eindstation. 
Er is alleen maar dit moment. 
En dan ben je helemaal oke met wat er is. 
Wat het ook is. 
Alles is goed. 
Het is een onderdeel van jou.  
Durf er middenin te staan. 
Met je hele hebben en houwen. 
Het is veilig, 
want je bent er helemaal voor jezelf. 
Niemand anders 
dan jij 
kan ware veiligheid bieden. 
Je hoeft niet ‘in je kracht te gaan staan’. 
Dat associëren we onbewust met een actie. 
Alsof de kracht buiten jezelf ligt. 
Als je alle facetten van jezelf volledig erkent en accepteert, 
dan BEN je gewoon. 
Daar ligt je kracht, je innerlijke kracht. 
Daar weet je dat alles voorbij gaat. 
Daar is het rustig. 
Daar is het vrede. 
                     
Ersler Dmitry (bron: shutterstock.com) 
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPwMPb_67hAhVKyxoKHTV_AxgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lcj.nl/advent/het-kind-is-een-sterke-god-2-2&psig=AOvVaw0UyoLSEkZVYuzcLpxdMmhT&ust=1554211599516065
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Een nieuw begin: Het thema van de 40-dagentijd 2019 en Pasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 40-dagentijd 2019 is dit jaar van woensdag 7 maart t/m zondag 21 april. 
In deze tijd leven we weer toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. 
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken. Het is niet altijd gemakkelijk om 
opnieuw te beginnen.  
 
‘Een nieuw begin’ klinkt fijn en veelbelovend. In de 40-dagentijd mogen we stilstaan en weten hoe Jezus 
radicaal voor ons mensen gekozen heeft. Hoe wij in alles het leven, zíjn leven mogen zoeken. Beginnen is 
niet altijd makkelijk. De projecten van Kerkinactie voor de komende 40-dagentijd laten dat zien.  
Kinderen die kindslaaf geweest zijn (in India – zie foto) en een nieuw leven mogen beginnen zijn in hun 
ontwikkeling geschaad en aan hun nieuwe begin moet hard gewerkt worden. 
Voor de 40 dagentijd en Pasen heeft de Protestantse kerk ook dit jaar weer een 40-dagenkalender 
gemaakt met een gedicht, tekening of lied met betrekking op het thema:  
 
Een nieuw begin. 
Deze kinderen  in de knel hebben op verschillende manieren hulp nodig. Waar begin je aan?  
Welk werk pak je op? Dat vraagt om onze bezinning en gerichtheid. 
Meer informatie over het thema is beschikbaar via de website 
van Kerkinactie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd  
 
Bijzondere kerkdiensten voor jong en oud. Iedereen is welkom. 
 
Zondag 14 april:  Palmpasen, 6e v.d. veertigdagentijd.  
de oecumenische viering is om 09.30  uur in de RK-kerk Wergea met schoolkinderen en hun  
palmpasenstokken  
 
Donderdag 18 april:  Witte Donderdag  
de viering is om 19.30  uur m.m.v. koor Ynspiraasje in Warstiens 
 
Vrijdag 19 april:  Goede Vrijdag  
de viering is om 19.30 uur m.m.v. koor Ynspiraasje in Warstiens 
 
Zaterdag 20 april:  Paaswake 
geen dienst in Warstiens, wel in R.K. kerk in Wergea 
 
Zondag 21 april: Pasen 
de viering is om 09.30 uur m.m.v. koor Ynspiraasje in Warstiens 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
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Kerkasiel. 
 
Familie Hayarpi Tamrazyan krijgt verblijfsvergunning. 
Samen met haar ouders, broers en zus heeft de Armeense Hayarpi Tamrazyan(21) dinsdag een 
verblijfsvergunning gekregen. Dat meldde voorzitter Theo Hettema van de Protestantse kerk te Den Haag 
gisteren. Het gezin Tamrazyan zat 96 dagen en nachten in kerkasiel in de Haagse Bethelkapel.  
De doorlopende kerkdienst moest voorkomen dat de uitgeprocedeerde familie uitgezet zou worden.  
De familie Tamrazyan is al negen jaar in Nederland. 
Begin februari kwam aan de estafettedienst een einde toen de coalitiepartijen tot een akkoord over de 
verruiming van het kinderpardon kwamen. 
Hayarpi reageerde zelf via een bericht op Twitter: ”Lieve mensen, we hebben alle moeilijkheden samen 
gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dank jullie allemaal voor jullie steun, 
jullie gebeden, kaarsjes etc.” 
Hayarpi sloot haar bericht af met een gedicht “Aards verdriet en hemelse vreugde”.  
Hettema liet weten heel dankbaar te zijn dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds het akkoord over 
het kinderpardon zo snel werk heeft gemaakt van het regelen van een verblijfsvergunning voor het gezin 
Tamrazyan en ook voor veel andere families. 
 
Lieve mensen, we hebben de moeilijkheden samen gedragen. 
Dank jullie wel. 
 
Bron: Trouw ANP 27 maart 2019 

 
 

Vanuit de kerkenraad. 

De eerste Underweis in het jaar 2019. Kerst en Nieuwjaar liggen al weer even achter ons en 
we zien weer uit naar Pasen. Ook hebben wij kunnen genieten van een aantal prachtige voorjaarsdagen 
waarin ongekende temperaturen ons deden genieten van de natuur. 
Zoals u weet is onze voorzitter Janneke Ytsma al een poosje ziek en proberen wij als kerkenraad alles zo 
goed mogelijk door te laten gaan. En met inzet van ons allemaal lukt dat wel maar we missen haar wel. 
Wij wensen als gemeente en kerkenraad Janneke een voorspoedig herstel toe. 
In deze Underweis hebben we aandacht voor de aanstaande paasdagen. In de 40 dagentijd leven  
wij toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. 
De bloemschiksuggesties in de kerkdiensten voor de 40 dagentijd en Pasen zijn geïnspireerd door dit 
thema en sluit aan bij het oecumenisch leesrooster. Ook de bloemschikkingen zijn gebaseerd op  
“een nieuw begin”. Hierbij een kleine uitleg. 
De bloemschikking is gebaseerd op “een nieuw begin”. Het thema roept een getal op, het getal 8 
Dit getal is als uitgangspunt genomen. 
Het getal 8: 
Op de 8ste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen). Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en 
wordt ook wel gezien als overgang van wat oud is naar iets nieuws. In sommige (oude) kerken staat een 
achtvormig doopfont, of is de intree van de kerk achthoekig, uitingen van vernieuwing. 
Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen te gebruiken op de zondagen in de  
40 dagentijd en met Pasen. In de 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week op weg naar hoop, 
naar een nieuw begin. Voor de schikking op Witte Donderdag en Goede Vrijdag gebruiken wij 7 flessen.  
De lezingen op deze 2 dagen zijn gericht op het moment (de voetwassing en de kruisiging), niet op de 
toekomst. 
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Het getal 40: 
De vastentijd heet ook wel Veertigdagentijd. Er zijn 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen.  
40 dagen en 6 zondagen. 
Als in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar gesproken wordt, dan is dat om een periode van 
wachten en ontwikkeling aan te geven. Denk aan de reis door de woestijn naar het beloofde land 
(Exodus) en aan de verzoeking in de woestijn (Matheus). 
Riet en Water 
De 8 glazen flessen worden deels bekleed met rietstengels/grasstengels. Het water in de fles is zichtbaar 
tussen de grassen. Water geeft immers nieuw leven. 
De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Denk aan het riet langs de 
waterkant. De 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst.  
De vormen zijn: cirkel, rechthoek, vierkant, kruis en hart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De bloemschikkingen in onze kerk zijn gemaakt door Fokje Hoekstra en Janneke de Ruiter. 
 
Bent u in de kerk, bekijk de schikkingen dan ook eens van dichtbij. 
 
Janneke de Ruiter. 
 

Gemeenteochtend. 
Al vroeg in het nieuwe jaar, zondag 6 januari 2019 was er een gemeenteochtend in de Frissel.  
Na de dienst werd er koffie gedronken met iets lekker erbij, gebakken door Antje Landheer.  
Daarna een korte vergadering, waar het beleidsplan ter sprake kwam. De samenwerking met onze 
gereformeerde broeders en zusters, werkzaamheden van de rentmeesters en het toerustingsprogramma. 
Na de vergadering hebben wij gezamenlijk genoten van een heerlijk stamppotbuffet met als toetje een 
heerlijke exotische fruitsalade. Dames van de catering, heel hartelijk bedankt voor het bereiden van deze 
lekkere maaltijd. 
 
Februari “Ons leven is een verhaal”. 
Er werden/worden verschillende middagen georganiseerd waarin we willen proberen ook andere vormen 
aan te bieden om elkaar te ontmoeten. In februari was dat: Gezamenlijk gedichten lezen met als thema 
“ons leven is een verhaal”. 
 
Groothuisbezoek. 
Met als thema “Wat maakt onze gemeente aantrekkelijk, waar zijn we trots op en waar zouden wij nog 
trots op willen worden”.  
Het was een goede en leerzame avond. 

https://www.pkngaryp.nl/organisatie/liturgisch-bloemschikken/attachment/20190310/
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Zang- en muziekmiddag met trompet en orgel/piano. 
Het idee is om af en toe op de 5de zondag van de maand een muziek-in te houden. Iedereen mag vooraf 
een lied voorstellen. Dit wel even doorgeven aan Alice Buizer (058-2159100 of alicebuizer@gmail.com 
Zondagmiddag 31 maart 2019 was de eerste keer. 
 
Schilderworkshop “Als woorden bloemen worden”. 
3 April 2019, ’s middags om 14.00 uur in de Frissel. 
 
Paasdiensten van onze kerk. 
De Palmpasen dienst is op 14 april 2019. Het wordt een gezamenlijke dienst in de RK Sint Martinus kerk te 
Wergea met de kinderen van de “Twamester”. Aanvang 09.30 uur. 
De diensten in de stille week, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en eerste Paasdag zijn in de kerk van 
Warstiens met medewerking van het koor Ynspiraasje. 
Tweede paasdag is er om 15.30 uur een “Kaas en Wijn concert” in de kerk te Warten. 
 

 

Kaas- en Wijn concert. 
PKN kerk (N.H. kerk) Warten. 2e paasdag 22 april 

 

Op paasmaandag is er om 15.30u een paasconcert met in de pauze wijn en kaas.  De concertgever is:  

Tjibbe Reitsma (1961). Hij studeerde aan de conservatoria te Leeuwarden, Arnhem en Groningen.  

Gespeeld worden stukken van Bach, Jan Zwart, Feike Asma, Mendelssohn en andere componisten.   

Ook is er samenzang van bekende paasliederen op ons mooie van Dam – Orgel uit 1874. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerk is open vanaf 15.00 uur.  
Entree vrij, collecte na afloop. 
 
(adres kerk: LC, Hoofdstraat 24, Warten) 

mailto:alicebuizer@gmail.com
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Bloemengroet. 
 

De bloemen gingen deze keer naar: 
 
Niels Schot en Erwin Hamming  Warten  
Hedzer Weijer    Warstiens 
Teake en Afke Fridsma   Wergea 
Martsje Bouwmeester   Warten 
Jehannes en Trynke Kooistra   Wergea 
Janneke Ytsma    Wergea 
Familie Landheer    Warten 
Jellie Kuipers     Wergea 
Annie Spijkstra    Wergea 
 
 

 
 
 
 

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 15 dozen naar de voedselbank gebracht.  

Naast alle gulle gevers, willen we verder de familie Hansma van de Attent 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 
 

 

 

 

 

 

     
                                           

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCqOm9_KfhAhVIIlAKHUxpDV4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gift.be/nl/lenteboeket-met-gele-en-witte-bloemen-medium-30-cm/geschenk-product.htm&psig=AOvVaw0_727_R13PvHkSRRARYDmw&ust=1553970256053286
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiow4yR_67hAhVNzIUKHb6IB9sQjRx6BAgBEAU&url=https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20170305/voedselbank-zoekt-kwekers-groenten/&psig=AOvVaw3kyIQhRtMUc3RU8oAK969Y&ust=1554211458177720
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Tsjerkepaad 2019, vrijwilligers gezocht! 
 

Ieder jaar is er in de zomermaanden “Tsjerkepaad”. Verschillende kerken in Fryslân zijn dan gedurende de 
maanden juni t/m september op zaterdagmiddag open voor bezichtiging.                    
Vorig jaar hebben we als Hervormde Gemeente Wartengahe voor het eerst meegedaan met onze 
prachtige kerkgebouwen in Warten en Warstiens.  Een groot succes, diverse bezoekers hebben we 
mogen verwelkomen in onze beide kerken. Met de hulp van diverse vrijwilligers hebben we dit kunnen 
organiseren.                                                                                                                         
Vandaar dat we ook dit jaar weer hopen op de medewerking van diverse vrijwilligers uit onze drie dorpen 
om één of meer dagdelen als gastheer of gastvrouw op te treden in één van de beide kerken. Want ook al 
bent u misschien lid van een andere kerk of niet kerkelijk betrokken, de kerkgebouwen zijn toch ook min 
of meer bezit van onze dorpsgemeenschappen.  
Dus vrijwilligers, lijkt ook u dit wat, meld u aan. We zorgen er uiteraard voor dat u goed op de hoogte 
bent van de geschiedenis van het gebouw om vragen van bezoekers te beantwoorden. 
Vrijwilligers kunnen zich melden bij Piet van der Velde of Janneke de Ruiter. 
 
Namens de kerkenraad van  
de Hervormde Gemeente Wartengahe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI3oCj_q7hAhUHhxoKHUwYBQgQjRx6BAgBEAU&url=http://rijksmonumenten.nl/monument/22936/hervormde-kerk-en-toren/warten/&psig=AOvVaw1O79KEnGqTmXIRLnNpEhs1&ust=1554211234555368
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA1cq-_q7hAhVPXhoKHY8CDe4QjRx6BAgBEAU&url=http://reliwiki.nl/index.php/Warstiens,_Buorren_5_-_Ned._Herv._Kerk&psig=AOvVaw0ZUs_g9ERCgQCdLAJdjm_x&ust=1554211312117245
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Kinderpagina 

 

Palmpasen kleurplaat 
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Belangrijke adressen: 
  
Voorganger: 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang,  
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.  
Tel. 058-2159100 
Fax. 058-2990529 
E-mail: alicebuizer@gmail.com 
  
Ouderling/voorzitter: 
Janneke Ytsma-Kampen,  
It Foarhûs 2, 9005 RS Wergea.  
Tel. 058-2552355 
E-mail: ytsma32@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 adres: 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. 058-2551204 
E-mail: hyweijer@gmail.com 
  
Kerkgebouw “de Frissel Wergea”: 
Joukje van der Meij-Abma,  
De Marren 49, 9005 NS Wergea.  
Tel.  058-2551965  
E-mail adres: peterenjoukje@gmail.com   
  
Bankrelaties: 
 
College van Kerk- rentmeesters:  
Banknummer: NL68 INGB  0000 6406 45. 
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten. 
 
College van Diakenen: 
Banknummer: NL17 FVLB 0699 7457 80 
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
mailto:peterjoukje@gmail.com
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HERVORMDE 

GEMEENTE 

WARTENGAHE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Kijk ook eens op de    

            website 

 

www.wartengahe.nl    

 

Voorganger 

Ds. A. Buizer-Tchiengang 
De Welle 48 
8939 AT Leeuwarden 
058-2159100 
  
 
Contact pastoraal werk 
  
Janneke de Ruiter- 
Donkersloot 
Palmastrjitte 6 
9005 MJ Wergea 
058-8435549 
  
 
Kopij inleveren  bij 
  
Antsje de Boer-v.d.Woude 
De Marren 45 
9005 NS Wergea 
058-2552329 
boerdejan@kpnmail.nl 
 

 

 

 

Preekrooster 
 

April 

 

07 Geen dienst 

14 09.30 uur Wergea Ds. A. Buizer-Tchiengang  

   R.K. kerk Pastor Germa Kamsma Palmpasen 

18 19.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Witte Donderdag 

     m.m.v Ynspiraasje 

19 19.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Goede Vrijdag 

     m.m.v. Ynspiraasje  H.A. 

21 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Pasen 

m.m.v. Ynspiraasje   

28 09.30 uur Warten  Ds. J. van Doorn 

 

          

Mei 

 

05 09.30 uur Warstiens  Ds. A. Buizer-Tchiengang    

12 09.30 uur Warten  Dhr. T. de Jong 

19 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang H.A. 

26 09.30 uur Warten  Ds. J. van Doorn 

 

 

Juni 

 

02 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong 

09 09.30 uur Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang  Pinksteren 

     m.m.v. Ynspiraasje 

16 09.30 uur Warstiens Ds. J. van Doorn    

23 09.30 uur Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang 

30 Geen dienst 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 


