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Pastoralia
Geboorten
Met blijdschap verwelkomen wij de pasgeboren baby’s in onze dorpen Warten en Wergea en
ook feliciteren we de ouders van deze pasgeborenen in onze dorpen.
Examens
De uitslagen van de schoolexamens zijn inmiddels bekend. We feliciteren ieder van jullie die het
examen gehaald heeft. Van harte gefeliciteerd!
Voor wie het niet is gelukt, wensen wij veel succes in het volgende schooljaar.
Houd vol!
Overledenen
In Warten en Wergea zijn onlangs ook meerdere dorpsgenoten van ons heen gegaan. Alle
nabestaanden veel sterkte toegewenst de komende tijd.
Zorgen en ziekten
Verschillende gemeenteleden hebben te maken met zorgen en ziekten. We denken aan jullie en
leven met jullie mee. We noemen elkaars namen in onze persoonlijke gebeden tot de Eeuwige.
Wij leven ook mee met de boeren omdat zij zich, door ingrijpende beleidsmaatregelen die
onlangs zijn aangekondigd, onzeker voelen.

Elkaar tot spreken horen
tot spreken heb je mij gehoord
tot nieuwe levenskracht
ervaring eerder nooit verwoord
wordt aan het licht gebracht
tot spreken heb je mij gehoord
en tijdens mijn verhaal
ontstaat in mij een ander woord
begin van nieuwe taal
tot spreken heb ik jou gehoord
in wederkerigheid
wij scheppen samen woord voor woord
de taal die ons bevrijdt
Lies Thielen
Wij wensen u een fijne zomer toe.
Een hartelijke groet,
ds. Arend Bouman
ds. Alice Buizer-Tchiengang
Underweis
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Jullie zijn mijn handen
Anoniem
Het kleine Normandische stadje had zwaar geleden onder de bombardementen van de oorlog.
De meeste woonwijken waren totaal verwoest. Het leek wel één grote puinhoop. En ook van het
oude middeleeuwse kerkje in het centrum was maar weinig overgebleven. Het dak was helemaal
ingestort en van de muren stonden er nog maar een paar overeind. Langzamerhand waren de
mensen nu begonnen met een voorlopig herstel. Overal werden kleine noodhuisjes en barakken
opgetrokken, zodat de mensen in ieder geval een bescheiden onderdak konden vinden. Ze
hadden daarbij veel hulp gehad van de Amerikaanse soldaten, die aan de rand van hun stadje
een kamp hadden opgeslagen. Er waren goede vaklui bij, metselaars en timmerlui, die in enkele
dagen heel wat werk hadden verzet. Zo was er ook een groepje soldaten dat zou helpen bij het
herstel van het kerkje. Jammer dat er zoveel mooie dingen onder het puin bedolven waren.
Vooral over het beroemde middeleeuwse kruisbeeld maakten de mensen zich zorgen.
Wat zou daarvan overgebleven zijn? Heel voorzichtig werd het puin in kruiwagens geladen,
stukken steen, dakpannen, stukjes hout en glas. En eindelijk, na lang zoeken, vond één van de
soldaten het oude houten kruis. Maar wat was dat jammer! De handen waren er afgebroken! Ze
zochten en zochten om ook de laatste stukjes van het kruisbeeld te vinden. Het puin werd nog
eens goed uitgekamd.
Maar de handen bleven spoorloos! Toen pakte een van de soldaten een potlood en schreef op
de uiteinden van het kruishout: 'JULLIE ZIJN MIJN HANDEN'. De mensen van het stadje, die dat
zagen, waren erg onder de indruk van die tekst. En ze wilden dat deze woorden altijd op het hout
zouden blijven staan ... En als je nu - na vele jaren - in het herstelde kerkje komt, zie je nog steeds
het kapotte kruis vooraan in de kerk hangen.
En als je goed kijkt, vind je er nog de woorden, die de soldaat er toen opgeschreven heeft: 'JULLIE
ZUN MIJN HANDEN'.
In de evangeliën staan veel verhalen waarin wordt verteld hoe Jezus mensen met zijn handen
geneest, leven geeft, zegent, (Mark. 1:31; 7:32 en 10:16; Matth. 8:3 en 9:25) en brood uitdeelt
(Mark. 6:41; 8:6 en 14:22; Luk. 24:30). Christenen hebben de opdracht het werk van Jezus voort
te zetten.
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Pastorale brief bij de zorgen in de landbouw: Koudum, 8 juli 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis
Fryslân, Zorgen van boeren
In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de
toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij.
Zullen boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met
deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op.
Er is veel pastorale nood onder boeren.
Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken.
Zorgen voor boeren
Met de werkgroep ‘Kerken en Landbouw’, die mede uitgaat van onze classis, roept het breed
moderamen van onze classis u op pastoraal voor de boeren en hun families te zorgen.
Ga bij boeren en hun gezinnen langs, of nodig hen uit voor een gesprek, ook degenen die geen lid
zijn van de gemeente. Zoek niet zozeer naar oplossingen, maar luister allereerst, en deel in de
zorgen.
Zorgen om de schepping
In de kerk hebben we ook zorgen om Gods schepping, om natuur en milieu. Hoe houdbaar is
ons voedselsysteem en welke keuzes maken we als boeren én burgers? God roept ons om Zijn
rentmeesters te zijn in de manier waarop we het voedsel verbouwen. Maar wij zijn als
consument evenzeer geroepen tot goed rentmeesterschap in de eerlijke prijs die we willen
geven voor duurzaam geproduceerde landbouw- en veeteeltproducten.
Zorgen in gebeden
Voor alles roepen wij u in deze bewogen tijden op elkaar te dragen in uw gebed. Onze
gezamenlijke gebeden helpen ons naast elkaar te staan, niet tegenover elkaar. De preses van
onze generale synode, ds. Marco Batenburg, gaat ons voor in het gebed voor boer en
schepping: God van de schepping,
Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.
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Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.
U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder moet,
zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.
U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden,
in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant
Bronnen:
http://www.kerkenenlandbouw.nl/
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Meditatie
Bij Psalm 100
Bij al de bekendheid van Psalm 100: opnieuw, wat een prachtige, indrukwekkende psalm
als je er naar luistert. Een pelgrimspsalm, een lofpsalm, een psalm die nogal eens gezongen
wordt bij het begin van een kerkdienst of voorgesteld wordt door doopouders.
Alweer een bijbelgedeelte dat je bepaalt bij je basis in geloof bij alles wat er gaande
is in kerk en samenleving, in de wereld en thuis.
Een paar dingen nu die bij het luisteren naar deze psalm boven kunnen komen:
– Komen wij zelf in deze psalm voor?
Het antwoord kan eenvoudig zijn: wij gaan weliswaar niet, zoals ze toen deden, op weg
naar de tempel in Jeruzalem. Die staat er ook niet meer.
Maar wij loven de HERE op onze beurt, wij geven gehoor aan de opwekkking:
“looft Hem, prijst zijn Naam”, en zo kun je als vanzelf aanvoelen dat het ook over ons
gaat in deze psalm.
Ook kan de vraag opkomen of wij, terwijl ze zingend oproepen de HERE te loven
ondertussen niet eigenlijk onze stem, of onze knusheid, of onze eigen kring loven.
Het blijft: “loof Hem,...”.
– Komen wij verder nog in deze psalm voor?
Wat zou u zeggen van: het gaat ook over ons als wij horen: “juicht de HERE, gij ganse
aarde” en ook als wij horen : “Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn vollk,
de schapen die Hij weidt “.
Ja, want wij maken ook deel uit van Gods schepping, wij zijn Zijn schepselen, of we nu
willen of niet; en wij zijn door en in Christus in geloof bij zijn volk gekomen. In Christus
is Hij ook onze Herder.
Wij kunnen onze ervaring van: “wij komen ook in deze psalm voor” wel in de weg
staan: door het niet te laten blijken bij Hem te behoren, of ons niet te willen laten
leiden door zijn Woord en Geest, door niet de Here Jezus te aanvaarden als
zijn unieke Zoon, onze Heiland en Heer.
Maar doen we daar uit Gods kracht wel aan mee, wat kun je je dan ook door deze
psalm als geleid ervaren: dat je gesteld wordt in de omgang met de HERE, zo
gezegend wordt, zo geleid wordt.
– We vragen nog een keer verder:
is geloven puur een kwestie van woorden, van zinnen, van letters op papier, alleen
een kwestie van meningen?
Als u zegt: “natuurlijk niet” ben ik het met u eens, maar toch…..wat laat de geschiedenis
naar ons aanvoelen niet zo nu en dan zien aan: “hete hoofden en koude harten”, aan ”wel
woorden, maar daden ho maar”. En wat zijn er soms mensen die op een of andere manier,
terecht of ten onrechte, via mensen van de kerk die indruk gekregen hebben.
Underweis
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In elk geval worden wij door de psalmschrijver, door, ten diepste, deze in Gods dienst
genomen mens, weer opnieuw bij het veelzijdige van het geloven bepaald:
de werk-woorden tuimelen over elkaar heen: geloven is ook hier: zeggen en doen!
Doen? Ja, juichen, dienen, komen, erkennen, gaan, loven, prijzen. En zo worden we ook bepaald
bij de omgang met de HERE. En allereerst bij Gods weiden van ons!
– Dat weiden (vs.3) gaat door in Christus, door Woord en Geest, door medemensen die God
in zijn dienst neemt. Juist in en vanuit Zijn gemeente.
Wij worden zelf gezegend in onze Heer en Heiland.
En we mogen bidden: stel ons tot een zegen Here God. Voor elkaar, voor onze
medemens, zoals vluchtelingen, voor onszelf.
Dat bidden om persoonlijk en samen naar te doen.
ds. Arend Bouman.

Over “geloven” gesproken. Een gebed:
Met de lichtechtheid van het geloof –
Here God,
ga met ons vandaag,
met het besef van uw aanwezigheid,
die elke duisternis verjaagt,
en onze angsten overbodig maakt.
Wees bij ons vandaag,
opdat wij de ander tot helper zijn,
met liefdevolle handen,
en een aandachtig luisterend hart.
Zegen ons vandaag,
met open ziende ogen,
en met moedige schreden,
om ons steeds e bewegen op de wegen van vrede.
Stimuleer ons vandaag,
zodat wij hoop voeden en hoop geven,
tegen alle hopeloosheid van de wereld in,
als een kaars op een kandelaar,
met de lichtechtheid van het geloof.
A. C. Bronswijk.

Underweis

Pagina 7

Delen in “Volgen van Jezus”:
Wat betekent het woord “Messias”?
“Messias” is Hebreeuws voor “gezalfde”, in het Grieks is dat “Christus”,
dat wil zeggen: door God geroepen tot een bijzondere taak.
Zo werkte Gods Geest in de roeping van Israëls priesters, profeten en
koningen. Nu is Jezus Gods Gezalfde, die Israël en de volken
bij God terugbrengt en gelukkig maakt.”
Toelichting:
“De Zoon van God is in Jezus mens geworden. Jezus van Nazareth
heette Hij, want Nazareth was zijn woonplaats, bij Maria en Jozef.
In navolging van de apostelen, spreken we ook – en vooral –
over Jezus Christus. Met de naam “Christus” wordt zijn roeping,
zijn taak, in deze wereld aangegeven.
In het Oude Testament lezen we hoe profeten en koningen werden
gezalfd. Amos, die door God achter de koeien vandaan werd geroepen
om de taak van profeet op zich te nemen (Amos 7). David, de zoon van
Isaï uit Bethlehem, die in opdracht van God tot koning werd gezalfd.
Profeten en koningen werden gezalfd, een ritueel dat ook bij priesters
werd toegepast om hen af te zonderen voor de dienst aan God.
Zoals in onze tijd een mens knielt of het ja-woord geeft bij de
bevestiging tot ambtsdrager. Afgezonderd worden voor een bijzondere
taak in het Koninkrijk van God. De Naam Christus verwijst naar die
bijzondere roeping van Jezus.
Priesters, profeten en koningen bemiddelen tussen God en mens
door de weg tot God te openen, door de waarheid van God te spreken,
en door in Naam van God te zorgen voor rechtvaardigheid en vrede.
Zo is Jezus door God aangewezen om voor eens en voor altijd
te bemiddelen tussen God en ons.”
Kok Boekencentrum, Utrecht – 2019.
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“Verbinding en meeleven” mag ook aandacht,
zoals via:
“Leo is ziek” van Han G. Hoekstra:
“Wees maar wat stil
en praat maar wat zacht,
want Leo, de jongen, die altijd lacht,
die zo vlug en zo lang is,
en voor niemand bang is,
Leo is ziek.
Vanmorgen heb ik hem opgezocht,
Zijn moeder deed me open.
Ze zei: “Jij komt zeker voor Leo, hè,
kom maar mee,
zal je zachtjes lopen?”
Leo lag in bed en zag heel bleek,
het was net of hij veel kleiner leek
zo in bed met zijn nachtgoed aan.
Ik zei: “Dag Leo, word maar gauw beter”
en hij zei: “Dag Peter”.
Ik kon hem haast niet verstaan.
Op een kastje naast zijn bed
waren allemaal drankjes neergezet.
Op straat scheen de zon,
een draaiorgel maakte muziek,
maar ik dacht alleen maar:
Leo,
Leo is ziek.”
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Doorgeefluik
a. “Ken mijn naam” – namen die in de Bijbel aan Jezus worden gegeven.
Beeldend kunstenaar Henk Pietersma gaat in zijn schilderijen in de tentoonstelling
in de Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden op zoek naar bronnen achter de namen
van Jezus: karakteristieke benamingen bij de profeten van het Oude Testament en
bij Jezus’ tijdgenoten in het Nieuwe Testament.
Met zijn schilderijen en vijfregelige bespiegelingen kan Pietersma je boeien
en te overwegen geven.
-De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 10 september. Op dinsdag t/m vrijdag
van 13.00 – 16.00 uur. Op zaterdagen van 11.00 – 16.00 uur.
Welkom in de Grote Kerk te Leeuwarden.
b. Bidden met Psalmen
Bidden met Psalmen, een podcast met 21 afleveringen van ca. 10 minuten, geeft in
elke aflevering een psalm met een korte overweging en drie gebedsvragen
die kunnen helpen om de psalmverzen in je eigen leven te laten weerklinken.
De podcast is gemaakt door “Bidden onderweg”, een initiatief van Nicolaas Sintobin
in samenwerking met het NBG. Te beluisteren via de site, de app en het
Spotifykanaal op biddenonderweg.org
c. Retraite
Bent u / ben jij juist in de zomertijd op zoek naar verstilling, bezinning en inspiratie?
De Hezenberg op landgoed Hattem organiseert diverse retraite-weekenden.
Tijdens deze retraites leren bezoekers in een ontspannen sfeer om de “stilte” te
zoeken en een vaste plek in hun leven te geven.
De Hezenberg beweegt zich in de oecumenisch-christelijke traditie en heeft
verwantschap met Taizé en Iona.
Verdere informatie (kosten, data, enz.)zie: hezenberg.nl, doorklikken op “retraite”.
d. Wilt u de nieuwe zendingserfgoedkalender?
Ieder kan die zelf bestellen via: zendingserfgoed.nl, doorklikken op kalender 2023.
Prijs ongeveer 9 euro (excl. Verzendkosten).
e. Tsjerkepaad
Alle actuele informatie is te vinden op www.tsjerkepaad.nl.
In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten is er bij Tsjerkepaad
juist sprake van groei, enthousiasme en creativiteit
Gerrit Ar. Van de Iest beeindigt zijn gedicht “Tsjerkepaad” met de volgende
regels: “Us tiid siket om stilte, ús tiid siket om rêst,
hjir kin men it noch fine, is Fryslân op syn bêst.”
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Bij wat we meemaken, horen en/of zien, een gebed van Thijs Weerstra:

Tegen de verdrukking in
Vader in de hemel,
de gehandicapten en de gewonden,
de zieken en de zondaars,
de armen en de ontmoedigden,
de verdrietigen en de vertrapten,
ze waren er in tijd van Jezus
en Hij zag naar hen om.
Zij zijn ook nu nog om ons heen.
Zij wonen in onze buurt,
zij zijn lid van onze familie,
wij komen hen tegen in stad en land.
Geef dat ook wij naar hen omzien.
Het valt niet mee te geloven
dat alle mensen één lieve familie vormen,
want de kloven zijn groot
en het onbegrip is sterk.
Wij bidden U:
laat de gerechtigheid niet een kwijnend plantje zijn,
maar groeien tegen de verdrukking in.
Help de hulpverleners
dat zij niet ontmoedigd worden
of depressief raken.
Geef hun de moed en de hoop
die zij nodig hebben
en luister naar ons, in de naam van Jezus. Amen
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Uit de gemeente:
Geboorte nieuws;
De leafde dy’t wy foar dy fiele is net yn wurden út te drukken.
Ek al prate wy alle talen, dan soe it ús noch net lukken.
Bjusterbaarlik, lyts en hiél bysûnder.
We binne sa blyd mei ús prachtige wûnder.
Na een spannende zwangerschap, maar met dank aan de Schepper
dat alles goed is gegaan. Hoorden we van de geboorte van de ‘grutske’ pake en beppe dat
hun dochter Simone en schoonzoon Sake en grote broer Ryan er een dochter en een lief
klein zusje bij hadden gekregen. Geboren op 31 mei: Ilse Maeve, roepnaam; Maeve.
Maar ook bij onze pastor ds. A. Bouman en zijn vrouw Elizabeth, blij geboortenieuws.
De dankbare grootouders willen ook ons laten weten, dat In het MCL te Leeuwarden, hun
vijfde kleinkind werd geboren; Lotte Johanne is haar naam. God zij dank gezond geboren.
Namens ons allemaal, van harte gefeliciteerd aan beide ouders/ grootouders en de
familie. Met dit prachtige nieuwe levenswonder, dat het omringd mag zijn door Zijn
liefde.
Br. A. Dijkstra, De Terp 16, in Wergea. Woont nu, vanwege zijn omstandigheden,
in de: “Jabikshof”, afd. Roodborstje, Tjeerdslân 3, 9084 ES Goutum.
We wensen hem, zijn vrouw Trijntje en de familie, heel veel kracht toe met deze grote
verandering in hun leven.
Net als zr. J. Pijl-Hofman. Zijn woont trouwens in een ander gedeelte van de “Jabikshof”
met een ander adres(!): Hoyteslân 10, 9084 ED Goutum. Zij blijven lid van onze
gemeente.
Tekenen van meeleven zijn van harte welkom! Uiteraard zo ook bij zr. T. Dijkstra, De Terp
16, 9005 NN Wergea.
Van zr. F. Hoekstra-Wind (vroeger Rounwei 17, Warten), die lid is geworden bij de
Pelikaankerkgemeente in Leeuwarden, geven we voor alle zekerheid opnieuw het nieuwe
adres door: Ymedam 18, 8918 LZ Leeuwarden, tel.058-2674005.
Blijf naar elkaar omzien, in gebed, een kaartje, een kleine wandeling of een bezoekje als
het lukt. Maar zeker in het gebed, ook voor al onze dorpsgenoten in Warten/ Wergea en
Warstiens.

Alle gemeenteleden in beide gemeentes vanuit beide kerkenraden van harte een goede
zomertijd toegewenst, mede namens ds. Alice Buizer-Tchiengang, ds. Arend Bouman.
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Open
Heer, open onze ogen, zodat wij zien wie die ander is,
de ander die ons nodig heeft.
Heer, open onze oren, zodat wij horen naar de ander,
de ander die ons zijn verhaal vertelt.
Heer, open ons hart, zodat wij geraakt worden door de ander,
de ander die zo’n pijn heeft.
Heer, zet onze benen in beweging, zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.
Heer, zegen onze handen, zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.
Tekst: Irene Chr. Stok
Uit: Medemens 1, Kerk in Actie.
Verjaardagen juli augustus en september:
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.
(Redactie: mede i.v.m. privacy regelgeving zullen voortaan geen namen en leeftijden meer
vermeld worden)

LEDENRAADPLEGING
In de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 13 juli j.l. is besloten om eind
augustus/begin september een ledenraadpleging te houden i.v.m. het
Samen op Weg proces.
Alle leden zullen in de week van 29 augustus persoonlijk een brief (of een email)
ontvangen met daarbij een enquêteformulier. Deze formulieren zullen in de week
van 4-10 september weer worden opgehaald.
Op 21 september zullen gelijktijdig twee gemeenteavonden worden gehouden
waarin de enquêtes zullen worden besproken.
Vervolgens zal op 5 oktober in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering worden
besloten hoe verder te gaan met het SoW proces.
We rekenen op uw medewerking.
De beide kerkenraden
Underweis
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Agenda:
Maandag 18 juli: vergadering Raad van Kerken Wergea-Warstiens-Warten, Aanvang;
19.30 uur in "De Frissel" te Wergea.

Vakantieperiode is aangebroken.
“De twaalf leerlingen kwamen weer bij Jezus terug. Ze vertelden Hem alles wat ze hadden
gedaan en gezegd. Hij zei tegen hen: ‘Kom met Mij mee naar een eenzame plek en rust
een beetje uit’.” (Markus 6:31, Basis Bijbel)
God kent jou van binnen en van buiten. Hij weet het als je geen rust kunt vinden en
waarom. Je mag Hem om hulp vragen om dat wel te vinden, bij Hem! Dus ook op
vakantie: neem Hem mee, dan vind je pas echt rust.
Aan de slag!
De vakantie: het vliegt zo weer voorbij. Hoe ga jij echt tot rust komen in je vakantie? En
hoe ga jij ervan genieten? Maak eens een lijstje met dingen waar je echt naar uitkijkt en
van gaat genieten en een lijstje met dingen waar je van gaat uitrusten. Misschien is dit
wel hetzelfde lijstje. Zo haal je nog meer uit je vakantie: rust en genot, precies datgene
wat God ook jou gunt!
Bron: https://zijlacht.nl/wat-de-bijbel-zegt-over-vakantie/ BRON:
https://www.knipoog.nu/7165/
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Zoek de 10 verschillen, herken je ook het Bijbelverhaal?
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Belangrijke adressen hervormde gemeente Wartengahe en de Gereformeerde Kerk
Belangrijke adressen Wartengahe:
Voorganger:
Ds. Alice Buizer-Tchiengang,
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.
Tel. 058-2159100
Fax. 058-2990529
E-mail: alicebuizer@gmail.com
Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk:
Janneke de Ruiter-Donkersloot,
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.
Tel. 058-8435549
E-mail: pw@deruiteragro.com
Ouderling/preekvoorziening:
Fokje Hoekstra-Oosting,
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.
Tel. 058-2552271
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com
Diaken:
Harma Landheer,
Stukleane 6, 9003 XR Warten.
Tel. 058-2551746
E-mail: ghlandheer@hotmail.com
Diaken en lid van het college van rentmeesters:
Wigle Vriesinga,
De Marren 31, 9005 MS Wergea.
Tel. 058-8448499
E-mail: wigle@impactpoeder.nl
Voozitter, penningmeester en administrateur van het
College van kerkrentmeesters:
Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 06-46172840
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com

Underweis

Redactie Kerkblad:
Arend Bijlsma,
Midsbuorren 6 9003 LA Warten.
Tel. 06 53377868
E-mail: agbijlsma@gmail.com
Contactpersonen kerkgebouwen:
Kerk Warten:
Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 06-46172840
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com
Kerk Warstiens:
Hedzer Weijer,
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.
Tel. 06-38187604
E-mail: hyweijer@gmail.com
Kerkgebouw “de Frissel Wergea”:
Wigle en Fokje Vriesinga
De Marren 31, 9005 MS Wergea.
Tel. 058-8448499
E-mail: wigle@impactpoeder.nl
Bankrelaties:
College van Kerk- rentmeesters:
Banknummer: NL68 INGB 0000 6406 45.
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten.
College van Diakenen:
Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56
t.n.v.: Diaconie Warten.
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Belangrijke adressen Gereformeerde Kerk:
Kerkenraad:

Preekvoorziening:

Preses: wissselend,
Klaas Finnema, tel. 058-2551247
Taeke de Jong, tel. 058-2551086

Ardien Finnema-Daling, tel. 058-2551247

Tel. nummer Gerf. Kerk:
06-22650247

Scriba:
Botina v.d. Hoek- v.d. Meulen,
tel. 058-2552453 / 06-11082856
E-mail: scriba@pknwarten.nl
Penningmeester:
Jannie Postma-v.d. Werff, tel. 058-2551963
Mutaties:
Voor verhuizingen, brengen/halen attenties,
geboortes enz.
Taeke de Jong, tel. 058-2551086

Pastorale zorg:
Ds. A. Bouman,
Vondelstraat 7, 8913 HP Leeuwarden.
tel. 058-2894477
E-mail: arbou@simpc.nl

Colleges van kerkrentmeesters:
Voorzitter:
Taeke de Jong, tel. 058-2551086 / 06-50833820
Secretaris:
Jasperina Tjeerdsma, tel. 058-2551134
Penningmeester:
Harm Dijstra, tel. 058-2553064
Postbankrekening: NL24 INGB 0000 936220
t.n.v: administrateur Gerf. Kerk

Redactieadres Hoedershun:
E-mail: hoedershun@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

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
Penningmeester:
Tineke Bruinsma- Tolsma, tel. 058-2552591
Postbankrekening: NL49 INGB 004 925574

Underweis
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Gezamenlijke kerkdiensten Wartengahe en Gereformeerde Kerk
17 juli

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
e

Ds. A. Buizer-Tchiengang

e

1 coll./ACD 2 coll./Kerk

24 juli

09.30 uur Warten in de Herv. Kerk
e

Dhr. T. de Jong

e

1 coll./ Diaconie 2 coll./ Kerk

Kijk ook eens op onze
Websites
www.wartengahe.nl
www.pknwarten.com

31 juli

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
e

Ds. A. van Harten-Tip

e

e

1 coll./Zending 2 coll./Kerk 3 coll./Kindernevendienst

7 aug

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
e

Ds. L. v. d. Ven

e

1 coll./Evangelisatie 2 coll./Kerk

Kopij volgende
Underweis inleveren
voor 1 september 2022
bij

14 aug

09.30 uur Warstiens

Ds. A. Bouman

e

e

1 coll./ Zending PKNt 2 coll./Kerk

21 aug

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
e

Dhr. A. Buizer-Tchiengang

e

1 coll./ACD 2 coll./Kerk
A. Bijlsma
e-mail:
hoedershun@gmail.com
of
agbijlsma@gmail.com

28 aug

09.30 uur Warten in de Herv. Kerk
Heilig Avondmaal

Dhr. P. Boomsma

1e coll./Diaconie 2e coll./Kerk

4 sept

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
e

Ds. J. van Doorn
e

1 coll./Werelddiaconaat 2 coll./Kerk

11 sept 09.30 uur Warstiens
e

Ds. Carlijn Niesink
e

1 coll./Jong Protestant 2 coll./Kerk

18 sept 09.30 uur Warstiens
Startzondag

Ds. A. Buizer-Tchiengang

1e coll./Zending PKN 2e coll./Kerk

Underweis
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