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De engel Gabriël.
Een engel, een boodschapper van God, wordt door God naar Nazareth gezonden.
Deze gebeurtenis is te lezen in Lucas 1:26-38. De naam van de engel is Gabriël.
Ruim een halfjaar eerder verscheen Gabriël in de tempel in Jeruzalem. Hij had
toen een boodschap voor de priester Zacharias. Hij en zijn vrouw zouden een zoon
krijgen, die hij Johannes moest noemen. Het wonder bestond daarin, dat zowel
Zacharias als Elisabeth op hoge leeftijd waren gekomen en in feite, naar de natuur,
geen kinderen meer zouden kunnen krijgen. Maar God maakte het mogelijk dat zij
wél een kind konden krijgen en ongeveer een jaar nadat Gabriel deze woorden tot
Zacharias had gesproken – dat was bij het reukofferaltaar -, baarde Elisabeth een
zoon.
In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth zond God opnieuw de
engel Gabriël. Maar nu niet naar Jeruzalem, maar naar Maria, een toen nog
onbekend meisje in Nazareth, een bijna onbekend provinciestadje.
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Maria.
De engel Gabriel begroette Maria met de woorden: “Vreugde! Verblijd u! U, begenadigde, de HEER is
met u!” Maar Maria schrikt vooral. Gabriël zegt haar om vooral niet bang te zijn. Rembrandt heeft in
1635 die aankondiging (“Annunciatie”) in een mooie pentekening uitgebeeld. We zien in dit moment
door Rembrandt weergegeven de schrik bij Maria, die haar hoofd afwendt en bijna uit haar stoel valt.
En een zeer vriendelijke Gabriël, die zich bezorgd naar haar toe buigt. “God heeft je zijn gunst
geschonken. Luister. Je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen”.
Er zal voor de geboorte van Jezus een ander wonder nodig zijn dan bij de geboorte van Johannes.
De vader en moeder van Johannes waren oude mensen. Maar Maria is niet getrouwd. Maria was wel
ondertrouwd met Jozef, maar zij hadden nog geen gemeenschap gehad. Maria antwoordt dan ook tot
Gabriël: “Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap gehad met een man?”
De Heilige Geest en de kracht van de Allerhoogste.
Gabriël legt uit hoe dit wonder, dit unieke wonder, zal gebeuren. “De Heilige Geest zal over je komen”,
zo begint Gabriël. En hiermee legt hij de link met de eerste zinnen van de Bijbel, naar de schepping van
de hemel en de aarde: Gods Geest zweefde over het water, Genesis 1:2. Deze Geest van God,
de Heilige Geest, was er al vóórdat er iets was, hij staat aan het begin van de schepping. God schiep
hemel en aarde door zijn Geest en door zijn Woord: Er zij licht! En er was licht. Zal de Heer, de God die
uit het niets iets kan scheppen, dan niet het kind in Maria kunnen verwekken? God zelf zal dit kind
verwekken in de schoot van Maria. En daarom zal het kind ‘Zoon van God’ genoemd worden.
Gabriël roept zo in herinnering hoe de heerlijkheid van God de tabernakel overschaduwde met een
wolk, Exodus 40:34. De tent van God, de tabernakel, werd door God vervuld met zijn heerlijkheid.
De wolk van de Heer wijst zowel op Gods aanwezigheid als op het verborgen zijn van die aanwezigheid
voor de ogen van mensen. De tabernakel, de ontmoetingstent waar God Zijn volk ontmoette,
werd vervuld door een wolk en zo woonde de heerlijkheid van de Heer in deze tent. Jezus zal onder ons
wonen, Jezus in wie mensen God ontmoeten. Jezus die het vleesgeworden Woord zal zijn. Hier laat de
Bijbel zien hoe Jezus het vleesgeworden Woord wordt. Meer krijgen we niet te weten, dan dat de
Heilige Geest en de kracht van de Allerhoogste dit leven wakker roepen.
Rembrandt.
In zijn pentekening geeft Rembrandt ook dit wonder – dit verwekken – weer, verborgen voor de ogen
van de mensen. Hij tekent enkele warrige krullen rondom de schoot van Maria. Meer niet. Prachtig zoals
Rembrandt de vriendelijke bezorgdheid van Gabriël, de schrik van Maria en het wonder van de Heer in
deze tekening weergeeft.
De naam Jezus.
De engel vertelt Maria dat de Zoon van God de naam Jezus zal dragen.
Jezus’ naam betekent: de Here redt. Hij is de redder van de wereld en zal alle volken zegenen in
Abraham. Daarom viert de kerk, vieren christenen wereldwijd uit alle volken, kerstfeest.
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Maria heeft inspraak. Natuurlijk! De Heer biedt zijn genade aan. Je mag kiezen wat je antwoord is.
Maria’s reactie is groots. “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd”.
Maria is een voorbeeld geworden voor jou en mij. Haar dienstbaarheid en bereidwilligheid laten zien
hoe onze houding mag zijn naar God. Hoe wij in deze wereld God en de mensen
om ons heen mogen dienen in navolging van Jezus. In onze aanbidding van het kind in de kribbe.
Ik wens jou en u hoopvolle en gezegende kerstdagen toe. En een gezond en gezegend 2021.
Ds. Alice Buizer-Tchiengang.

Een gedenkwaardig jaar.
Deze nieuwsbrief sluit een bijzonder jaar af. Een jaar dat zorgen en verdriet bracht. Een jaar ook waarin
minder mensen ’s zondags naar de kerk konden gaan. Dat hield een gevaar in voor het gemeenschap
zijn. Maar wat dat betreft gebeurden er ook bemoedigende dingen. Op allerlei manieren is geprobeerd
om de verbondenheid levend te houden. Met Advent zien wij uit en naar het beloofde licht dat de chaos
verdrijft en de duisternis verlicht.

PAROLE DE LUMIÈRE
(Woord van licht)
CORINNE VONAESCH, 2010
(C-VONAESCH.CH)
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Er was en is dit jaar ook veel creativiteit. Zo is de derde Advent een oecumenische viering,
waarin muziek al vele jaren een belangrijk onderdeel vormt, niet gecanceld. Er zijn creatieve vormen
gevonden om deze viering ondanks de coronapandemie voor iedereen mogelijk te maken.
“Houd moed, heb lief” Die oproep van de ‘PKN - Hoop en Liefde’ is bij onze gemeenschap goed
overgekomen. Geloof, hoop en liefde waren dit jaar in het bijzonder weer een waardevol houvast.
Het was niet alleen een jaar van verdriet en zorgen maar ook van liefde, hoop en vertrouwen.
Ds. Alice Buizer-Tchiengang.

Is een goed leven een perfect leven?
Protestantse Lezing van minister-president Mark Rutte op Hervormingsdag 2020.
De lezing is te lang voor een volledige weergave. Toch verdient het deel over de rol van de kerk - dat
hier volgt - onze aandacht.
"Als ik de onmogelijke opdracht zou krijgen met één woord te omschrijven wat de kerk voor mij
persoonlijk betekent, zou ik waarschijnlijk zeggen: 'Gezamenlijkheid'. Want in de kerk komen mensen
samen, als gemeente. In persoon, met elkaar.
Vandaag wil ik graag die noodzaak van gezamenlijkheid onderstrepen en daarmee ook de belangrijke rol
die het geloof, de kerken, en vooral de mensen die samen de kerk vormen, daarin vervullen.
En wat ik vandaag tot slot ook gezegd wil hebben, is dit: Nu het coronavirus ons confronteert met onze
eigen kleinheid en kwetsbaarheid, wordt de belangrijke rol van de kerken nog eens extra duidelijk.
En dan kom ik terug bij dat woord gezamenlijkheid, waar ik in het begin over sprak. Deze periode doet
me denken aan de plaquette die John F. Kennedy in the Oval Office op zijn bureau had staan.
Daarop stond deze zin uit een oud Bretons vissersgebed: "O God, thy sea is so great and my boat is so
small." Het origineel is nog altijd te bewonderen in de Kennedy Presidential Library in Boston.
Dat onbestemde gevoel van die grote zee zal tijdens de coronacrisis voor veel mensen herkenbaar zijn.
Want waar eindigt dit?
Kerken kunnen daar duiding aan geven. In de kerk voelen we: we zitten niet alleen in dat kleine bootje,
we zitten er samen in en we hebben in de geschiedenis voor hetere vuren gestaan. Dus ook deze
periode komen we te boven.
En die boodschap kunnen we volgens mij in deze tijd niet vaak genoeg horen.
Uit wat ik heb gezegd mag wel blijken dat het voor mij draait om gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid.
Om het bezielend verband in de samenleving, dat in ons mensen zit, die allemaal een bijdrage leveren,
waardoor het geheel meer wordt dan de som der delen.
Een goed leven is dus niet per se een gelovig leven. Dat zou enorm aanmatigend zijn en ook veel te kort
door de bocht geformuleerd. Maar voor mezelf sprekend, durf ik wel te zeggen dat het geloof mijn eigen
schilderij groter en dieper maakt.
Het helpt me simpelweg iets verder te zien en - hopelijk - zoveel mogelijk ook in mijn eigen leven het
goede te doen."
Mark Rutte.

“OP
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Voor wie de hele lezing wil nalezen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2
020/10/31/is-een-goed-leven-een-perfect-leven
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Psalm 119 vers 105:
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad
Laat uw geest van wijsheid onze ogen openen.
Uw licht zien in harten van mensen,
ogen van dieren, in bloemen en bomen.
Leer ons zorgen voor het klimaat op uw aarde.
Laat ons gaan, vaker te voet of met de fiets dan auto.
De lucht blijft schoon, wij genieten,
niet de aarde maar wij worden warmer.
Zegen ons Barmhartige,
met het licht in onze ogen
een weg te gaan die duurzaam is,
en vreugde geeft in het voorbijgaan.
Langzaam trekt uw tijd een spoor in ons
en geeft richting in het licht van de eeuwigheid.
Bron: Raad van Kerken Nederland, Schepping vieren.
EN

DE DEUR, IJ VERWACHTEN BEZOEK!”
St. Martinuskek
Wergea
Aanvang: 19.00 uur
O.l.v. pastor Lysbeth
Minnema
M.m.v.
Korps ‘de Kriich’
Koor ‘Ynspiraasje’

JONG & OUD VAN
HARTE WELKOM!
Underweis
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Uitnodiging voor de Oecumenische adventsdienst.
Zondag 13 december 2020
Oecumenische Adventsviering
Thema: “zwart-wit”

Escher

1e viering: in Geref. Kerk, Warten
Aanvang: 09.30 uur*
2e viering: in de RK St. Martinuskerk, Wergea
Aanvang: 11.00 uur*
Voorganger: ds. Alice Buizer-Tchiengang
Ondersteund door de leden van de werkgroep Advent
Orgel: Haijte Haijtema,
Gamba: Janneke Landman
Opgave verplicht vóór 7 december bij:
Harry de Groot:
tel.: 058 255 12 32
e-mail: grootdeharry@gmail.com

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !!*
*Er wordt steeds getoetst en indien nodig aangepast aan de dan geldende coronamaatregelen van de overheid.

Underweis

Pagina 6

Oecumenische vieringen.
Op zondag 13 december is er de traditionele oecumene adventsviering met medewerking van een
aantal leden van het koor Ynspiraasje. Omdat er per viering maar 30 personen zijn toegestaan (kinderen
van 0-12 niet meegeteld), is door de adventscommissie dezelfde dienst twee keer op dezelfde ochtend
gepland:
Om 09.30 uur in de Geref. Kerk in Warten.
Om 11.00 uur in de St. Martinuskerk in Wergea.
Opgave verplicht vóór 7 december bij Harry de Groot, tel.: 058 255 1232
e-mail: grootdeharry@gmail.com
24 december, Kerstnacht, in Warstiens (19:30 uur)
25 december, Eerste kerstdag in Warstiens (09:30 uur)
31 december, Oudejaarsdienst in Warstiens (19:30 uur)
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Van uit de kerkenraad.
“ Besmet of niet, iedereen is dit afgelopen jaar geraakt door het coronavirus “
Kerstmis is voor velen een traditioneel moment van bezinning en van samen
zijn met familie en geliefden.
Even traditioneel gaan we vaak na een knallend nieuwjaar weer snel over tot de orde van de dag.
Dat is dit jaar voor veel mensen anders , iedereen kent wel iemand die door deze nare ziekte is
overvallen en de gevolgen hier van.
“Besmet of niet iedereen is dit afgelopen jaar geraakt door het corona virus”.
De wereldwijde pandemie houdt ons nog steeds in zijn greep en beïnvloedt ons werk, ons sociaal leven
en de manier waarop we naar onszelf en naar de samenleving kijken.
Het lijkt alsof we dit allemaal opnieuw moeten uitvinden.
Alsof we onszélf opnieuw moeten uit vinden.
Tijdens de eerste coronagolf was de saamhorigheid groot, bij de tweede toonde onze samenleving zich
meer verdeeld, ik hoop van harte dat wij in 2021 weer wat dichter bij elkaar komen in goede
gezondheid.
We zien allen uit naar het Kerstfeest waarop wij herdenken de geboorte van het kindje Jezus.
Maar ook overgang van het oude naar het nieuwe jaar het zal dit jaar voor iedereen anders zijn.
Wij zullen de feestdagen in de kerken en thuis op kleinere schaal moeten vieren en ons waar mogelijk
houden aan de regels die hier voor staan.
De kerkenraad wenst u allen goede kerstdagen toe.
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Vader,
Geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
Licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,
Licht in mijn oren
om uw stem te vernemen,
Licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,
Licht in mijn denken
om uw dag te zien dagen,
Licht op mijn schouders
om vrede te dragen,
Licht in mijn hoofd
om een teken te zijn,
Licht in mijn lied
om uw goedheid te eren,
Licht in mijn tranen
om mensen te troosten,
Licht in mijn hart
om een licht te zijn.
Jaap Zijlstra
Uit Medemens 1

Underweis
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Betreft : Samen-op-Weg proces.

Beste mensen,
Zoals u zult hebben vernomen zijn de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in onze dorpen
in een Samen-op-Weg proces bezig naar elkaar toe te groeien en langzaam maar zeker, richting een
fusie van de beide gemeenten te gaan. Naast gevoelige punten van persoonlijke aard zijn er ook
praktische punten die daartoe aandacht vragen en geregeld moeten worden.
Op meerdere gemeente-avonden is het samen-gaan van onze gemeenten aan de orde geweest.
Zowel vanuit die gemeente-avonden als ook vanuit onze kerkenraden is de nadrukkelijke wens
uitgesproken om op korte termijn samen tot één gemeente te worden. In overleg met de
classis-predikant ds. Wim Beekman is aan ds. Maarten Mook (uit Sneek) gevraagd het proces te
begeleiden.
Er is door de kerkenraden een Samen-op-Weg commissie ingesteld (namen, zie onder).
Inmiddels, zo hebben wij na gesprekken de indruk, zijn de meeste hobbels en obstakels aan de orde
geweest en in zorgvuldigheid genomen.
Via deze brief willen wij u vragen of er bij u nog aandachtspunten zijn (en zo ja welke) die in
de Samen-op-commissie en/of de kerkenraden nog behandeld moeten worden voordat we volgende
stappen in het Samen-op-Weg gaan nemen.
Mogen wij uiterlijk 21 december uw antwoord ontvangen. Vernemen wij niets van u dan nemen wij aan
dat u van harte akkoord gaat met de ingeslagen weg en mee zult gaan in het proces naar de
eenwording.
Met vriendelijke groeten,
De Samen-op-Weg commissie:
Harma Landheer
Leentje Kalsbeek
Willy Bouma
Arend Bijlsma
Ds. Maarten Mook
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De bloemen van onze gemeente gingen deze keer naar:
18 oktober
12 oktober
01 november
08 november
15 november
06 december

Joukje v/d Meij
Dhr. Daan (voorzanger kerkdienst)
Mevr. Renske Mulder
Jan en Femmy v/d Lageweg
Mevr. Wieke Zwart
Trea v/d Sluis

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart.
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem
maakt de dag minder stil.
Eén vonk
kan begin van nieuw vuur zijn.
Eén noot
het begin van een lied.
EEN KIND
het begin van een Toekomst.
Eén wens
het begin van een jaar.
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EINDEJAARSCOLLECTE 2020
Jaarlijks wordt, begin januari, de eindejaarscollecte opgehaald. Deze collecte is bestemd voor het
kerkenwerk in onze eigen gemeente. Maar ten gevolge van de maatregelen van het RIVM ten aanzien van het
CORONA virus achten we het als kerkenraad niet verstandig dat we dit jaar de eindejaarscollecte bij u
vandaan halen. Daarom hebben wij besloten om aan deze “Underweis” een oproep te nieten om de
eindejaarscollecte dit jaar over te maken aan de kerk. Hopelijk draag u ook deze keer weer bij aan ons eigen
kerkenwerk.
U kunt uw bijdrage over maken op het bankrekeningnr. NL68 INGB 0000640645 van de Herv. Gem.
Wartengahe, onder vermelding van Eindejaarscollecte.
Wij danken u alvast voor uw bijdrage.

In de periode van 16 januari t/m 30 januari 2021 wordt onder het motto

weer de jaarlijkse actie kerkbalans worden gehouden.
Alle direct betrokkenen van onze gemeente ontvangen begin januari een zogenaamde toezeggingskaart
waarmee ze te kennen kunnen geven welke financiële bijdrage zij willen geven in het nieuwe jaar.
In de periode tot en met 15 februari 2021 zal de toezeggingskaart, onder voorbehoud van de maatregelen
van het RIVM, door één van de leden van onze kerk weer bij u worden opgehaald. Ook in 2021 hopen wij op
uw bijdrage.
De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wartengahe.
Underweis
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BEGROTING 2021, Kerkelijke gemeente Wartengahe
De volledige begroting van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Wartengahe ligt
vanaf heden tot het einde van dit jaar weer ter inzage.
De begroting ligt ter inzage bij Piet van der Velde, De Mieden 36 te Warten (058-2552874)
Hieronder is een beknopt overzicht afgedrukt van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2021.
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BEGROTING 2021, Diaconie Herv. Gem. Wartengahe
De volledige begroting van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Wartengahe ligt vanaf
heden tot het einde van dit jaar weer ter inzage.
De begroting ligt ter inzage bij Harma Landheer, Stukleane 6 te Warten (058-2551746)
Hieronder is een beknopt overzicht afgedrukt van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2021.
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Voedselbankactie
Mensen en kinderen sterven van de honger,
dagelijks zie je het op tv,
Mensen oud en mensen jonger,
hoe heeft de wereld er vrede mee?
Kunnen we er iets aan doen
of het enkel maar betreuren?
Erger je je geel en groen
of denk je: Hier zal het niet gebeuren!
Armoede in Nederland is geen kwestie van kinderen die doodgaan van de honger. Het is wel een
kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht komen door een
continu gebrek aan geld. Om deze mensen te steunen organiseren wij dit jaar, net als voorgaande jaren,
weer een voedselbankactie. Hiervoor hebben we uw hulp nodig!
Wat kunt u doen?
Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om producten als:
macaroni/rijst, sauzen en mixen, broodbeleg, aardappelen, harde groenten (bieten, wortels,
koolsoorten, blik- en potgroenten) wasmiddel, toiletartikelen, babypoeder, enz.
Deze producten kunt u van donderdag 10 t/m maandag 28 december inleveren bij: De supermarkt in
Wergea; (i.v.m. corona, dit jaar svp geen versproducten), Fam. van Werkhoven (De Greiden 6 te
Warten), de katholieke kerk in Wergea, de doopsgezinde kerk in Grou en de gereformeerde kerk te
Warten
Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door donateur te
worden, het geven van een gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank Leeuwarden) of door u aan
te melden als vrijwilliger (tel: 058-2553994, e-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl).
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met een vriendelijke groet,
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens.
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FILM AVOND

SORRY WE MISSED YOU is een nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach. Deze film
vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert te houden in het
hedendaagse Engeland. Ricky en Abby wonen met hun kinderen, 15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter
Liza Jane, in Newcastle. Sinds de economische crisis van 2008 worstelt het gezin om rond te komen.
Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met
verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te
krijgen in het gezin, besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf.
Abby moet haar auto verkopen en alles met het openbaar vervoer zien te regelen en Ricky koopt een
bus met een verplichte scanner waarin elke minuut geregistreerd wordt. Tijd is geld. Al snel is de
werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een betere
toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin.
Waar:
Wanneer:

De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea
Woensdag, 20 januari, 2021

Inloop:
Aanvang film:

19.15 uur staat de koffie/thee klaar
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
www.wartengahe.nl
Deze aktiviteit wordt georganiseerd door de Herv. Gemeente Wartengahe en
heeft een interkerkelijk karakter.
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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/Contactpersoon 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
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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”:
Wigle 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
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HERVORMDE
GEMEENTE
WARTENGAHE

Preekrooster
December 2020
06
13

Kijk ook eens op de
website

13

09.30
09.30

11.00

Warstiens
Warten

Wergea

Ds. J. van Doorn
Ds. A. Buizer-Tchiengang
en Raad van Kerken

Ds. A. Buizer-Tchiengang
en Raad van Kerken

www.wartengahe.nl
Voorganger
Ds. A. Buizer-Tchiengang
De Welle 48
8939 AT Leeuwarden
058-2159100

20
24
25

19.30
09.30

Geen dienst
Warstiens
Warstiens

27
31

19.30

Geen dienst
Warstiens

Contact pastoraal werk
Janneke de RuiterDonkersloot
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

Ds. A. Buizer-Tchiengang
Ds. A. Buizer-Tchiengang

Oecumenische
Adventsviering
in de Gerf. kerk
Oecumenische
Adventsviering
In de R.K. kerk
Kerstnachtdienst
Eerste Kerstdag

Ds. A. Buizer-Tchiengang
Oudjaarsavonddienst

Januari 2021
03
10
17
24

09.30
09.30
09.30
09.30

31

Warten
Warten
Warstiens
Warten

Ds. A. Buizer-Tchiengang
Ds. J. van Doorn
Ds. W. Tinga
Ds. A. Buizer-Tchiengang

Met de Gerf.
gemeente

Geen dienst

Februari 2021
07
14
21
28

09.30
09.30
09.30

Warstiens
Warten

Warstiens
Geen dienst

Ds. W. Tinga
Ds. A. Buizer-Tchiengang
Ds. A. Buizer-Tchiengang

Maart 2021

Underweis

07
14

09.30
09.30

Warstiens
Warten

Ds. A. Buizer-Tchiengang
Ds. Boomsma

21
28

09.30
09.30

Warstiens
Warten

Ds. W. Tinga
Ds. A. Buizer-Tchiengang

In de Gerf.
kerk
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