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‘Smeltwater uit de bergen, raak mij aan:
de sterren kenteren en de nieuwe maan
voorzegt de lente. Winterlang verstoken
van U, smeltwater aan de sneeuw ontloken,
wacht ik u, om in bloemen op te staan.’

In dit nummer

Ida Gerhardt.
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Het lijkt alweer een hele tijd geleden dat ik voor het eerst sneeuw meemaakte in
Nederland. Het was begin februari. En rond die tijd werd het al wat langer licht.
Heel bijzonder vond ik het dat de aarde wit kleurde en de sneeuwpret natuurlijk.
En ik had niet het gevoel dat de sneeuw zomaar zou smelten. Er lag een laag
sneeuw van bijna een meter dik. Een dikke witte deken lag over het hele
landschap, over de huizen, de struiken, de meren. Alles was wit. Zelfs de lange
donkere nacht was wit. In Nederland was de lente nog niet begonnen.
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Mijn schoonmoeder vertelde, dat het niet lang meer zou duren, of de sneeuw zou
gaan smelten. Wat voor mij onmogelijk leek, lag toch in de verwachting: als die
bergen sneeuw weggesmolten waren, zouden de meest subtiele
voorjaarsbloemen hun kans krijgen om te gaan bloeien. Ik kon het mij niet
voorstellen, dat er zo’n grote verandering in het landschap zou plaatsvinden.
Dat donker en wit plaats zouden maken voor kleur en licht. Maar de tekenen
daarvan waren al gauw zichtbaar: sneeuwklokjes, krokussen, zwellende
boomknoppen en een merel die zingt. Misschien een nachtvorst, maar geen laag
sneeuw meer.
Het is die beweging die we aangereikt krijgen in het geloof. Ieder jaar op de weg
naar Pasen zien we ook de donkere kanten in het leven - een vliegtuig
neergeschoten boven Iran, grote branden in Australië, mensen die hun hoofd
nauwelijks boven water kunnen houden, pijn die mensen oplopen in het leven.
Het gebeurt allemaal.
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We ontkomen er niet aan dat te zien en erover na te gaan denken. Dat wij zelf
van dienst kunnen zijn en voor zover het in onze kracht ligt, te zorgen voor een
verandering ten goede.
Het is een beweging die een mens niet alleen kan doen. Een mens is afhankelijk
van en geroepen tot gezamenlijkheid: hulp, steun, een blik van verstandhouding
en soms samen de schouders eronder. Een beweging die in Gods naam mogelijk
is, omdat er een diepe ontferming is van Gods kant.

Ontferming die het bestaan draagt in de donkere nacht en die de mogelijkheid tot ontluiken en
opstanding aanreikt.
Die beweging geeft hoop voor het leven. Voor alle leven. Als een innerlijke drijfveer om altijd een weg te
zoeken die gaat richting licht, kleur en hoop. Dat je de aanwezige donkerte erkent en in de ogen durft te
kijken en tegelijkertijd openstaat voor wat je aangereikt krijgt. Het één hoort onomkeerbaar bij het
andere. Maar met de belofte van het voorjaar, het ontluiken, de opstanding, is er weer nieuwe hoop dat
donkere tijden niet blijven maar plaats maken voor het licht.
Of zoals dichter Ida Gerhardt het zegt: ‘Wacht ik U, om in bloemen op te staan.’
Een gezegende weg toegewenst - door de Veertigdagentijd heen - naar Pasen.
Ds. Alice Buizer-Tchiengang.

Gewond leven

Tien leerlingen van Jezus hebben hem gezien. Na zijn dood. De elfde, Thomas, was er niet bij. Hij gelooft
er niets van. ’Laat hij mij zijn wonden tonen’, zegt hij. ‘Ik wil ze aanraken. Dan pas kan ik jullie geloven.’
Dan staat Jezus in hun midden. ‘Raak mijn wonden aan’, zegt hij tegen Thomas.
Wat doen wij met onze wonden, onze littekens? Durven we ze te laten zien?
Kun je de wonden en littekens van anderen onder ogen zien? Van de wereld? Van Jezus?
Daar niet van wegkijken, niet voor terugschrikken?
En toch Pasen vieren. Opstaan en leven.
‘De Opgestane is de mens met de wonden. Het is niet een volmaakt lichaam dat oprijst uit het graf.
Het is het lichaam dat beschadigd is aan het leven. Het draagt de merktekens van haat, afwijzing en
verwerping. Maar: dit lichaam is meer dan de wonden.
Op Paasmorgen staat er een mens op en geen slachtoffer.
Die Mens toont het leven zoals het is. Niet alleen het perfecte. En al helemaal niet het heldhaftige. (…)
Ik wil een heel mens zijn. Een mens die dit prachtige leven omarmt. En zijn wonden kent.’
Ferdinand Borger Uit: Open Deur, Pasen 2020.
Underweis
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In Memoriam
Op 15 januari 2020 overleed op 90-jarige leeftijd Freerkje Veenstra-Broersma. Zij groeide op in de
oorlogsjaren en wist de waarde van de dingen in te schatten. Ook wist zij van aanpakken. Altijd in de weer
met van alles en nog wat. Als lid van onze gemeente zat ze onder andere in de diaconie en werkte ze ook
als vrijwilligster in een ziekenhuis. Daardoor wist zij bijvoorbeeld hoe belangrijk hygiëne is voor de
gezondheid. Kleindochter Ilse vertelde heel trots in de klas: ‘mijn oma bewonder ik omdat het bij haar
super schoon en ordelijk is.’ Freerkje Veenstra-Broersma woonde aan de Lyspôle 2 in Wergea. Zij kon
goed alleen zijn maar hechtte ook aan gezelligheid. Zo vond ze het heel fijn elke dinsdagmiddag
rummikub te spelen, samen met haar vriendinnen aan de Lyspôle.
Ze was opgewekt en vriendelijk, iemand die positief in het leven stond, ook nadat ze haar man moest
missen. Ze kwakkelde al jaren met haar gezondheid maar werd liefdevol verzorgd door haar kinderen en
aangetrouwde familie. Ze was gek op haar kleinkinderen en achterkleinkinderen en die liefde was
wederzijds. Freerkje kon het woord liefde letterlijk spellen. We spraken daarover met een knipoog naar
het laatste Sinterklaasfeest waar ze op 90 jarige leeftijd haar kleindochter Lianne verraste. Freerkje was
een gelovige vrouw. Ze vertrouwde erop dat God haar niet zou loslaten. Op 20 januari 2020 is door
familie en vrienden afscheid van haar genomen.
Freerkje Veenstra-Broersma, ze zal gemist, maar ook blijvend herinnerd worden!
We wensen de familie en de anderen die haar missen veel sterkte toe.

Vanuit de kerkenraad.
Kerst en Nieuwjaar liggen al weer even achter ons en we mogen weer terug kijken naar
geslaagde diensten rondom de kerstdagen.
Adventsdienst in de R.K. Martinus kerk in Wergea, deze werd goed bezocht.
Kerstkuier door Warten. Door de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers werd in Warten een goed
georganiseerde Kerst kuier gehouden die op Kerstavond mede door de 2 plaatselijke kerken werd
georganiseerd. Er was een zeer goede opkomst en het was een zeer geslaagde kuier.
Kerstmorgen dienst. Was een goede dienst werd goed bezocht door de kinderen die konden luisteren
naar een mooi verhaal wat door Harma werd verteld.
Oudjaarsavonddienst .Viel op het zelfde tijdstip als het kindervuurwerk in het dorp, wat wel storend was.
Nieuwjaarsdienst. Werd goed bezocht en de Nieuwjaars borrel was erg gezellig.

De tijd gaat snel, een nieuwjaar ligt voor ons.
De eerste Underweis in het jaar 2020.
We zien weer uit naar Pasen , de winter wil nog niet snel opgang komen, de vorst die weg blijft maar wel
regen en stormen die ons land bezig houden. Toch zie je de eerste sneeuwklokjes alweer in de bermen
van de weg. En in onze tuinen komen voorzichtig de eerste bloembollen te voorschijn. De eerste
lammetjes zijn al weer geboren, het eerste teken van nieuw leven! De lente die in aantocht is.
Veel mensen zijn al weer bezig met de voorbereidingen voor Pasen. Het maken van liturgieën, instuderen
van liederen, voorbereidingen van kerkdiensten, liturgische (bloem) schikkingen, iets waar je normaal
eigenlijk niet zo bij stilstaat, maar waar veel mensen nu al druk mee zijn.
Underweis
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Vele van ons gaan op feest - of bijzondere dagen graag naar een kerkdienst en vinden het ook fijn om
daar met elkaar een dienst te beleven. Soms geven wij onze meningen hierover:
Een mooie dienst! Duurde wel lang! Er waren niet veel mensen vanmorgen!
Moeilijke liederen die werden gezongen! Een fijne preek.
Goed om dit van u te horen, ook al gaat het wel eens niet zo als u/wij zouden willen. Er zijn soms erg
weinig mensen in een dienst en dat baart ons zorgen. Maar als je dan na afloop van de dienst tegen
elkaar zegt wat hebben we toch fijn gezongen en wat klonk het mooi, ook al waren we maar met weinig
dan ga je toch de andere week weer naar de kerk ook al weet je dat het dan weer anders is.
Het goed voorbereiden van een dienst is als er weinig mensen komen erg belangrijk. Je luistert als
kerkganger meer geconcentreerd naar de preek omdat je minder afgeleid wordt, je zit met veel minder
mensen in de kerk en vaak in een klein groepje bij elkaar, soms voorin de kerk. Het wordt dan voor mijn
gevoel een huis-kerk met wel een prachtig orgel waar een goede organist prachtige klanken uit tovert.
En wat is het mooi dat je dan toch met een goed gevoel naar huis gaat.
Toch hoop ik voor de toekomst dat wij weer met meer mensen, wie het ook zijn, in de kerk zitten.
Fijn weer met zijn allen een mooi lied zingen, samen de geloofsbelijdenis zingen en het “Onze Vader”
bidden en naar een goede preek luisteren en dit alles begeleidt door mooie orgelmuziek.
Wij, als kerkenraad willen ons hier voor inzetten, ik hoop u ook .
De kerkenraad wenst u allen goede Paasdagen toe en hopen veel van u te mogen ontmoeten in de
diensten die er zijn in de stille week en met Pasen.

”De Frissel” zoekt een beheerder.
De Doopsgezinde kerk is in 1954 gebouwd in de tuin van de pastorij van de voormalig Doopsgezinde Kerk
(de Koepel). Door inkrimping van de Doopsgezinde kerkgemeenschap werd de kerk in Wergea overbodig.
De gemeente Wartengahe vond en vindt nog, dat het een uniek gebouw is, dat behouden moet blijven
voor alle kerkelijke stromingen in onze dorpen (Warten / Wergea / Warstiens).
Het verleden heeft bewezen dat door het gebruik van alle kerkelijke stromingen”De Frissel” in een
behoefte voorziet. Na de oprichting is Joukje van der Meij beheerder geworden naar volle tevredenheid.
Joukje heeft aangegeven de werkzaamheden niet meer te kunnen combineren met de mantelzorg voor
haar ouders. De werkzaamheden bestaan uit :
 agenda beheren van het gebruik
 klaar zetten voor het gebruik
 factuur versturen voor het gebruik
 schoonhouden
 inkoop
De tuin / buitenterrein wordt onderhouden door Lammert Kalsbeek.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Wigle Vriesinga tel.nr. 0622794316.
Heeft u belangstelling om beheerder te worden van “De Frissel”, dan kunt u dit eveneens kenbaar maken
aan Wigle Vriesinga.
Tel. 058 – 8448499 mobiel 06 – 22794316 e-mail; wigle@impactpoeder.nl
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FILM AVOND

In de winter van 1952 werd Alan Turing door de autoriteiten opgepakt voor het toen strafbare feit
homoseksualiteit, met een verschrikkelijke veroordeling tot gevolg. Wat echter bij niemand bekend was,
was dat Turing enkele jaren daarvoor tijdens de oorlog in het diepste geheim leiding gaf aan een groep
van knappe koppen. Hun opdracht was het kraken van de Enigma code die de Duitsers voor al hun
communicatie gebruikten. De machine die Turing uitvond was niet alleen essentieel voor de beëindiging
van de oorlog, ook was dit het prototype voor onze hedendaagse computer.
Waar:
Wanneer:
Inloop:
Aanvang film:

De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea
Donderdag, 12 maart, 2020
19.15 uur staat de koffie/thee klaar
19.45 uur

Iedereen is welkom en de toegang is gratis !
Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met wat
te drinken en te knabbelen.
www.wartengahe.n

Deze aktiviteit wordt georganiseerd door de
l
Herv. Gemeente Wartengahe en heeft een interkerkelijk karakter.
Underweis
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Krystkuier Warten 2019.
Dit jaar werd in plaats van een gezamenlijke kerstnachtdienst besloten tot het organiseren van een
“krystkuier” door het dorp op kerstavond. Omdat dit eerder op de avond zou zijn was de gedachte hierbij
dat meer mensen, kinderen in de gelegenheid zouden zijn om hieraan deel te kunnen nemen en om op
deze manier het oude verhaal ook daadwerkelijk te kunnen beleven.
Er werden geschikte locaties gezocht en mensen benaderd om een eventuele rol te willen vervullen.
Gaandeweg de voorbereidingen werd door het enthousiasme van het kleine groepje organisatoren het
geheel steeds groter.
De te kuieren route wilden we sfeervol verlichten door waxinelichtjes en lichtstrengen. Het zou natuurlijk
ook prachtig zijn wanneer we onderweg hier en daar naar muziek of zang konden luisteren. Niet alleen
Wartensters maar ook het koor “Ynspiraasje” en een kleine delegatie van “de Kriich” werkten hieraan,
na een telefoontje, graag mee en naast Herodes lieten zij de blaasinstrumenten flink schallen.
Henk v.d. Leest werd gevraagd om wat beelden op film vast te leggen, deze vind je op Youtube
Krystkuier yn Warten 2019.
De inkopen werden gedaan, waarbij wij uitgingen van ongeveer 60/70 kuierders maar hoopten hierbij
stiekem op 80/90.
Maar mensen, wat een opkomst.
Al zal het niet overal vlekkeloos gegaan zijn en moest je hier en daar even wachten of heb je alles niet
goed kunnen zien of horen, zoals misschien in de stal bij de kleine Jozef en Maria met hun kindeke Jezus –
bedankt dat alles in een heel goede harmonie en sfeer is verlopen!
Inmiddels is het al bijna volop voorjaar en halen de temperaturen vandaag, nog maar half februari,
met gemak de +12°C, wat natuurlijk wel vreemd is om deze tijd van het jaar. Maar in deze Underweis
toch nog een paar foto’s en een heel groot DANK JE WEL aan de medewerkers en natuurlijk aan jullie,
de deelnemers van de Krystkuier. BEDANKT.
Namens de organisatie Krystkuier Warten 2019:
Alice, Wytske, Haye, Pieter, Mieke en Anna.
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Snein 29 maart konsert yn Warten.
Op snein 29 maart (de fyfde snein) middeis om 15.30 oere in konsert yn de Herfoarme tsjerke fan
Warten. Oargelist Tjibbe Reitsma sil dan op it oargel spylje. Hy hat meiwurking frege fan in man út
Pakistan (dy't no yn Hurdegaryp wennet). Sy ha ek al in konsert fersoarge yn Earnewâld.
De man út Pakistan sjongt kristlike lieten by syn harmoanium yn it Pakistaans en yn it Nederlânsk.
Tjibbe Reitsma sil ek sjen as hy noch in fluitspiler op Ierske fluit of panfluit der by krijt.
Dan ha wy wer in hiel moaie middei.
Beide sjongers en spilers dogge elts 4 lieten/stikken.

Bloemengroet.
De bloemen gingen deze keer naar:
22 december 2019
05 januari 2020
12 januari
19 januari
09 februari
16 februari
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Haijte Haijtema
Annie Spijkstra
Geke Kootstra
Fam. Talsma
Harm Posthumus
Joukje v/d Meij

Wergea
Wergea
Warten
Wergea
Warten
Wergea
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Kinderpagina
Palmpasen kleur en plakplaat
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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 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
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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. 058-2551204
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: NL17 FVLB 0699 7457 80
t.n.v.: Diaconie Warten.
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HERVORMDE
GEMEENTE
WARTENGAHE

Preekrooster
Februari 2020
23

09.30 uur

Warten

Dhr. T. de Jong

Warstiens
Warten
Warstiens
Warten

Ds. A. Buizer-Tchiengang
Dhr. T. de Jong
Ds. A. Terlouw
Ds. A. Buizer-Tchiengang

Warten

Orgel en harmonium concert

Maart 2020

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 RuiterDonkersloot
Palmastrjitte 6
9005 MJ Wergea
058-8435549

01
08
15
22
29

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
Geen dienst
15.30 uur

April 2020
05
09

09.30 uur
19.30 uur

Warstiens
Warstiens

Ds. A. Buizer-Tchiengang
Ds. A. Buizer-Tchiengang
m.m.v Ynspiraasje

Palmpasen
Witte Donderdag
H.A.

10

19.30 uur

Warstiens

Goede Vrijdag

12

09.30 uur

Warstiens

19
26

09.30 uur
09.30 uur

Warstiens
Warten

Ds. A. Buizer-Tchiengang
m.m.v. Ynspiraasje
Ds. A. Buizer-Tchiengang
m.m.v. Ynspiraasje
Dhr. T. de Jong
Ds. A. Buizer-Tchiengang

Dhr. T. de Jong
Koffie na de dienst
Ds. A. Buizer-Tchiengang
Ds. H. Post Knol

Met de gerf. kerk

Ds. A. Buizer-Tchiengang
m.m.v. Ynspiraasje

Pinksteren

Pasen

Kopij inleveren bij
Antsje de Boer-v.d.Woude
De Marren 45
9005 NS Wergea
058-2552329
boerdejan@kpnmail.nl
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Mei 2020
03

09.30 uur

Warstiens

10
17
24
31

09.30 uur
09.30 uur
Geen dienst
09.30 uur

Warten
Warstiens
Warten

H.A.
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