
 
 

Onder de kersenboom:  

Over wat onze handen en ons handelen vermogen. 
 
Handen vermogen veel, ook al mag het handen schudden nog even niet in 
verband met Corona. Letterlijk doen handen nogal wat: aanpakken, bouwen, 
opruimen, geven, nemen, groeten, aanraken en ga zo maar door. En figuurlijk 
ook: troosten, reiken, zegenen.  
In de Bijbel komen handen regelmatig voor, bijvoorbeeld iemand de handen 
opleggen: bedoeld ten goede, vaak als zegen. Zo staan onze namen geschreven in 
de palm van Gods hand en houdt de Eeuwige zijn hand onder ons bestaan. 
Ik moest denken aan de vroedvrouwen Pua en Sifra uit Exodus 1 waarin het volk 
Israël in ballingschap leefde en de Farao de Israëlieten naar het leven stonden. 
Deze vrouwen kregen toen de opdracht om alle Hebreeuwse jongentjes te doden. 
Vreselijk, dat ging in tegen hun werk, hun menszijn om nieuw leven juist te laten 
geboren worden.  
Bijzonder is dat God in dit verhaal niet genoemd wordt. Wel wordt gezegd dat 
deze vrouwen ‘God vreesden’. Dat betekent niet dat ze bang zijn voor God, maar 
dat ze Gods leefregels respecteren en daarmee weten van goed en kwaad.  
En dat lieten deze vroedvrouwen zien. Zij deden de nieuwgeboren jongetjes geen 
kwaad. Sterker nog, ze meldden de Farao dat de Hebreeuwse vrouwen zó sterk 
waren, dat wanneer zij arriveerden de kinderen al geboren waren. Wat een grap 
en wat een moed van die vrouwen. Pua en Sifra zijn hun namen: schoonheid en 
schittering. Wat zij deden was schoon en schitterend in Gods ogen.    
Ze lieten met hun handelen een glimp van God in een weerbarstige wereld zien. 
Zij handelden naar het goede in het geloof in God. Dit verhaal is een mooi 
voorbeeld van wat handen vermogen en van de achterliggende intenties. De 
intenties waarmee wij onze handen gebruiken, raken aan diepere lagen van ons 
bestaan: vertrouwen, bescherming, trouw, respect, liefde, geloof en vriendschap. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eet wat, anders is de reis te zwaar voor je’ (1 Koningen 19). 
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Pastoraat. 
In de coronacrisis die we achter ons proberen te laten, willen wij met elkaar verbonden zijn en elkaar 
nabij zijn. Velen beseffen dat een zekere afstand nodig is om de ander en jezelf ook te beschermen. 
Nabijheid en afstand en toch in verbondenheid blijven, dat dromen en wensen wij.  
Crisis of niet, iedereen heeft behoefte aan contact en genegenheid. We beseffen goed dat er mensen 
vergeten kunnen zijn. En omzien naar elkaar is daarbij niet weg te denken. Dat proberen we in onze 3 
dorpen te blijven doen. We hebben u allen daarbij nodig. Het omzien naar elkaar begint bij het krijgen 
van de signalen dat iemand aandacht nodig heeft. Hierin hebben we als gemeente een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om die door te geven aan onze contactadressen zoals u die aantreft in onze 
nieuwsbrief en dorpsbladen. Voelt u zich vooral niet bezwaard of denkt u vooral niet dat wij de signalen al 
wel hebben ontvangen. We kunnen beter te vaak dan te weinig om elkaar denken.   
 

Hoe Emma per ongeluk God tegen kwam . 
'Voor zover je het hebt gedaan voor één van de minsten heb je het voor mij gedaan.'   
- Naar Mattheus 25:40 - 
 
Emma was heel trots na haar vijftiende verjaardag. Zij zou namelijk haar eerste echte baantje krijgen. 
Haar eerste eigen geld gaan verdienen. Het was niet zo dat ze haar zakgeld te weinig vond. Het ging haar 
erom dat ze nu eindelijk zelfstandig zou zijn, met een eigen portemonnee.  
Ze had werk kunnen krijgen in de supermarkt op de hoek, waar ze altijd al boodschappen deed met haar 
moeder en waar ze Carry, de caissière, al kende. Ze kon aan de slag als vakkenvuller, alleen heette het 
daar 'vulploegmedewerker'. Mooi woord voor hetzelfde werk, al was het dan een weekendbaantje.  
Emma deed het best goed. Ze wist algauw waar alles hoorde te staan en daardoor wist ze ook waar alles 
stond. Als een mevrouw bijvoorbeeld vroeg naar het wc-papier, wees ze haar beleefd de weg. Ook de 
bedrijfsleider, meneer van Os, had gezegd dat ze talent voor vakkenvullen had.  
Aan het eind van de maand kreeg ze haar eerste zelf verdiende geld. Apetrots liep ze ermee naar buiten, 
toen ze bij de uitgang een oud vrouwtje met piekharen zag staan die de daklozenkrant probeerde te 
verkopen. Kan mij het schelen, dacht Emma. Ik koop gewoon voor mezelf zo'n krantje.  
'Veel leesplezier,' zei de verkoopster met grijze piekharen nog.  
Zo zat ze die avond aan tafel tegenover haar vader met zijn Volkskrant eigenwijs haar daklozenkrant te 
lezen. Er stond een interview in met een zwerver. Hij was opgevangen door het Leger des Heils, vertelde 
hij, maar ze probeerden daar niet om hem geloof in God aan te praten. Gewoon helpen was- genoeg. 
Best wel goed, vond Emma. God hoefde van haar niet zo.  
Op een keer moest ze achter in het magazijn van de supermarkt zijn waar de opslag was van nieuwe 
voorraden. Krentenbollen en komkommers in hun plastic jasjes. 'Wat is dat daar?' vroeg Emma aan 
mijnheer van Os.  
'O dat? Dat is spul dat overtijd is, voorbij de houdbaarheidsdatum. Het is beslist niet bedorven, maar van 
de minister voor volksgezondheid mogen wij het niet meer verkopen. Het gaat weg als veevoer helaas.'  
'Mag ik er dan wat van hebben?' vroeg Emma vlug.  
'Je gaat je gang maar,' lachte mijnheer van Os. 'Als ik het maar niet hoef te zien!' 
Aan het eind van de middag deed Emma drie dozen pizza's, een stel krentenbollen en een komkommer in 
een grote boodschappentas. Ze had er een speciaal plan mee.  
Ze gaf het allemaal aan de krantenverkoopster bij de uitgang. Zomaar. Die was er bijzonder blij mee en at 
vrolijk een pizza op. Emma mocht ook een hap.  
'Hoe heet u eigenlijk?' vroeg Emma.  
'Ik ben Josephina van der Weyden,' zei ze. 'Zeg maar Josefien. En jij?'  
'Ik ben Emma.'  
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Voortaan nam Emma iedere keer iets mee van het over-de-datum-spul. Eén keer zat er zelfs een 
complete slagroomtaart bij. Ze hadden de grootste lol bij het opsmikkelen daarvan.  
Gek idee, bedacht Emma, dat ik nu een vriendin heb, die misschien bijna zo oud is als mijn oma.  
Op een zondag, toen haar werk er bijna op zat, kwam mijnheer Van Os haar nog even gedag zeggen.  
'Ik was vanochtend nog in de kerk,' zei hij. 'Je moet de groeten van God hebben.'  
'Dat kan niet,' lachte Emma. 'Want ik geloof niet in God.'  
'Maar hij wel in jou,' zei Van Os. 'Hij was erg over je te spreken en wil-je nog hartelijk bedanken.'  
'Waarvoor dan?' vroeg Emma.  
'Omdat je hem te eten hebt gegeven toen hij honger had,' zei Van Os. 'En je bent naar hem toegekomen 
toen hij eenzaam was.'  
'Daar weet ik niks van,' zei Emma verbaasd. 'Hoe dan? Waar en wanneer?'  
'Voor zover je het voor die Josefien hebt gedaan, heb je het net zo goed voor God gedaan,' zei Van Os. 'Of 
je nou pizza's uit de winkel ratst voor hem of voor Josefien, maakt hem niets uit. Het is precies hetzelfde 
voor hem.'  
'Dat is me ook wat moois,' zei Emma. 'Ik heb nooit in God geloofd en nou beweert u dat ik heb gedaan 
wat God wil. Hoe kan dat?'  
'Ach Emma,' zei meneer Van Os. 'Je moet maar denken, per ongeluk geloven is ook een manier van 
geloven.' 
 
          Uit: ‘Wat geloof je eigenlijk?’ van Karel Eykman, 2020 Kwintessens, Amersfoort 
                 Uitgave op initiatief van het Protestants Centrum GVO, PKN en Kwintessens 
 
Ik wens u/jou een goede zomer toe. 
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
 
 

Voor onderweg.     (Nico Vlaming | Liedboek, blz. 1329) 

 
Open mij,                                                            
les mijn dorst,  
stil mijn verlangen  
te zijn 
wie ik mag zijn,  
aanvaard door jou,  
Aanwezige,  
aanvaard door mijzelf,  
ongedurig, afwezig.  
Zend boden op mijn weg,  
engelen met geduld,  
naasten met liefde,  
vreemden 
die vrienden blijken.  
Open mij,  
stil mijn verlangen.  
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In Memoriam. 
 
Met naam en toenaam gedenken: 
 
Mevr. Elisabeth Plantinga - Van der Zee  
Donkerbroek 21 april 1928 – Leeuwarden 22 december 2020  
 
‘Ach, ik hie noch sa graach by jimme bliuwe wolle, want it is hjir noch sa moai.’ Die zin stond boven de 
rouwadvertentie van Elisabeth Plantinga - Van der Zee. Die zin laat zien hoe Elisabeth samen met haar 
geliefde de laatste jaren heeft geprobeerd om elkaar vast te houden en los te kunnen laten. Elisabeth 
Plantinga - Van der Zee overleed op 22 december jl. in MCL. Elisabeth was een sterke vrouw die goed 
alleen kon zijn. Maar had ook graag mensen om zich heen.   
 
Na een mooi leven met haar geliefde Sjoerd, met wie ze zo veel heeft gedeeld, was het soms heel stil. Ze 
wist dat wij hier op reis zijn, “maar de terugreis houdt mij niet bezig”, zei ze lachend. “Wij proberen te 
zien wat er is en te doen wat we nog kunnen”.  
“En”, vertelde ze, “mijn klein dochter zegt: beppe wordt vast 100 en dan zorgen wij voor 100 rozen.” Ze 
noemde mooie dingen die ze samen met haar man had beleefd. De herinneringen aan haar taak als 
moeder, haar handwerk. En creatieve bezigheden die ze bijna tot het laatst deed. We spraken over veel 
momenten in haar leven. Maar al pratend kwamen wij tot de conclusie dat de goede momenten niet de 
grootste dingen zijn, niet de hoogtepunten waar van je foto’s bewaart, maar dat de goede momenten 
juist schuilen in het gewone in het alledaagse.  
 
Wat was ze wijs met Douwe wonend op de hoek en haar dochter die trouw op bepaalde vaste dagen 
kwam, met schoonzoon of alleen. De spontane belletjes van klein kinderen, familie en vrienden van de 
camping. Ze kon goed op zichzelf zijn maar ze bracht het goede moment tot de kern: menselijke 
nabijheid. Dat samen die soep en snee brood eten, samen iets drinken. Zelf zorgde ze, toen ze nog op 
zichzelf leefde, goed voor warm eten. Tot het niet meer ging.  
 
Je kwam niet zomaar weg zonder iets te nemen. Dat was niet gezellig. Elisabeth was een gastvrij mens, 
een bezield mens, iets wat zich uitte in haar creativiteit en haar hart voor mensen. Een gevoel voor 
rechtvaardigheid. “En”, zegt ze: “wij slapen onder dezelfde hemel en kijken naar dezelfde sterren”. 
Van de allergrootste betekenis was ze in het leven van Sjoerd, haar lieve man, de kinderen, klein en 
achter kleinkinderen, een hecht gezin. Velen hebben zich gewarmd aan haar liefde. Ze wist zich ook door 
hen gedragen. Laat daar voor allen die Elisabeth missen troost vanuit gaan. 
 
We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. 
 
Voor een liefde 
Die nooit dooft 
En een missen  
Dat nooit voorbij gaat 
Brand ik een kaarsje 
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Vanuit de kerkenraad. 

 
De kerkenraad heeft op 16 december 2020 besloten geen kerkdiensten of andere activiteiten meer te 
houden dit i.v.m. de corona maatregelen. 
Dat was voor onze kleine gemeenschap best wel een ingreep, niet meer de gang naar de kerk, niet meer 
zingen en luisteren naar een preek, dit alles konden wij wel beluisteren via verschillende kerkdiensten op 
de tv. Ook de kerstdagen en de voorbereidingen hiervoor gingen niet door. 
Nieuwjaar 2021 begon al niet beter, alle kerkelijke activiteiten lagen nog steeds stil.  
Wij richten ons op Pasen maar ook hierna werden er nog geen diensten gehouden. 
15 april zijn wij als kerkenraad weer voorzichtig gaan vergaderen. 
De “Frissel” moest na een korte periode afscheid nemen van haar schoonmaakster Rolanda, 
 Zij kreeg een volledige baan aangeboden. Boukje de Jong is voor haar in de plaats gekomen. 
Na overleg besluiten wij Orgelpad/Tsjerkepaad een jaar over te slaan. 
23 mei 2021 1e Pinksterdag hebben wij weer voor het eerst een kerkdienst gehad in Warten.  
Na 5 maanden geen kerkdiensten meer te hebben gehad. Zingen mochten wij nog niet en we beginnen 
met een voorzanger Daan. De week voor de dienst kregen de kerkgangers een mooi plantje aangeboden 
met daarin een uitnodiging voor de dienst. 
Veel mensen zijn weer blij om naar de kerk te gaan en alles weer een beetje met (aanpassingen) gewoon 
begint te worden. Met het uitkomen van deze zomereditie van “Underweis”, staan wij weer aan het 
begin van de vakanties. Wel raar om na deze onzekere tijd weer met vakantie te gaan, wij proberen deze 
wel zoveel mogelijk aan te passen.  
De één blijft thuis en de ander houdt vakantie in eigen land ook zijn er die naar het buitenland gaan.  
Hoe u ook gaat wij wensen ieder een goede vakantie en Gods zegen toe.  
 
Pas goed op uzelf en wij hopen elkaar in goede gezondheid weer te ontmoeten.  
Of in de eerstvolgende kerkdienst. 
 
Namens de kerkenraad,  
 

 Janneke de Ruiter. 
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Classispredikant Wim Beekman viert voor het eerst sinds anderhalf jaar weer 

avondmaal, met een medicijnbekertje en een cupcake-papiertje. Het wordt een 

avondmaal met een gouden randje… 

 
 

Ds. Wim Beekman 

classispredikant Fryslan 

 

 

Bron: Leeuwarder Courant 

 

De boot ligt weer in het water, het weer is zomers geworden en de wind is gunstig. Dus steken we op 

zaterdag het meer bij ons dorp over en brengen we de nacht door in de watersportplaats aan de 

overzijde van het water.  

Op zondagmorgen gaan we voor het eerst sinds tijden weer naar de kerk. Achter in de kerk staan brood 

en wijn klaar voor het avondmaal. Dat mogen we meenemen naar onze plaats. De wijn in een 

medicijnbekertje, en een los stukje brood op een papiertje van cupcakes.  

https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-wim-beekman/
https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-wim-beekman/
https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-wim-beekman/
https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-wim-beekman/
https://petrus.protestantsekerk.nl/partners/leeuwarder-courant/
https://petrus.protestantsekerk.nl/partners/leeuwarder-courant/
https://petrus.protestantsekerk.nl/partners/leeuwarder-courant/
https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-wim-beekman/
https://petrus.protestantsekerk.nl/partners/leeuwarder-courant/


 
 

Underweis                                                   Pagina 9  
   

 

De ouderling van dienst vertelt dat we avondmaal zullen vieren. ‘Heilig Avondmaal’, zegt hij eerbiedig. 

Nooit eerder heb ik in de kerk het avondmaalbrood in een cupcake-papiertje ontvangen. Zelden beleefde 

ik een zo heilige avondmaalviering. 

Misschien dat ik door deze viering van de maaltijd van de Heer ook zo geroerd ben, omdat ik al bijna een 

half jaar geen avondmaal meer in de kerk gevierd heb. Ruim een jaar lang heb ik kerkdiensten op een 

beeldscherm meegevierd. Mooi, maar op afstand. 

Het avondmaal werd daarin meestal overgeslagen. Een enkele keer zag ik het via de camera. Nooit heb ik 

in die tijd brood en wijn kunnen voelen, ruiken en proeven. De dominee zegt het zo in de dienst: "Het 

onzichtbare wordt zichtbaar, het niet tastbare wordt tastbaar." 

Ineens voel ik hoe ik het gemist heb de afgelopen anderhalf jaar. Dat is nieuw voor mij. Als kind vond ik 

het vaak eindeloos duren, en ik mocht er ook niet aan meedoen. Als dominee ervaarde ik geregeld 

‘gedoe’ over de viering.  

Over de manier waarop bijvoorbeeld. Of we allemaal aan tafels zouden zitten, of naar voren lopen. En of 

de kinderen nu wel of niet mochten meevieren. Dat ging er niet altijd heilig aan toe. Nu, in dit mooie 

watersportdorp, op een stille zondagmorgen, voel ik wat ‘heilig’ is. 

Dat niet de vorm het verschil maakt. Dat opstaan en naar voren lopen, of gaan aanzitten aan een 

avondmaalstafel, of in de bank blijven zitten met je eigen brood en wijn, niet het verschil maakt. Dat een 

zilveren avondmaalstel of een cupcake-papiertje niet het verschil maakt.  

Maar dat ik iets van heiligheid voel als het menselijke ineens raakt aan het goddelijke. Als wat gewoon is 

zomaar overloopt in wat bijzonder is. Als ik de lieve Heer herken in zijn lieve kinderen. Als voor het 

hemelse brood een cupcake-papiertje niet te min is. 

Best wel lastig om uit te leggen wat precies ‘heilig’ is. Ik kan het alleen vieren, voelen, proeven, ruiken. 

Heilig is wat van boven komt. Heilig is wat me raakt van binnen, en wat me bemoedigt in mijn dagen. 

Waardoor de dagelijkse dingen soms zomaar ineens even een gouden randje krijgen.  

Zachtjes neurie ik mee met het lied op de beamer: Als de kerk van liefde leest, is het feest.  
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Kinderpagina 
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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 

 

 
 
 
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: 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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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 
 

Juni 2021 

06 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong    

13 09.30 uur Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang  

20 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang  

27 09.30 uur Warten  Ds. J. van Doorn   

 

Juli 2021 

04 09.30 uur  Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang ?? 

11 Geen dienst 

18 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong    

25 Geen dienst 

 

Augustus 2021 

01 09.30 uur Warstiens Ds. J. van Doorn  

08 Geen dienst 

15 09.30 uur Warstiens Ds. A. Terlouw    

22 09.30 uur Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang  

Met de gereformeerde gemeente   

29 Geen dienst 

       

September 2021 

05 09.30 uur Warstiens  Ds. A. Buizer-Tchiengang   

12 09.30 uur Warten  Dhr. T. de Jong 

19 Geen dienst 

26 09.30 uur Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang  

      

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


