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Onder de Kersenboom. De vleugels van de hoop
Pasen is alweer even achter de rug. Ik hoop dat iedereen er inspiratie en hernieuwd vertrouwen uit
gekregen heeft. Het was weer heel fijn, de medewerking van het koor Ynspiraasje, dat zo mooi de Stille
Week en Pasen heeft ondersteund onder leiding van dirigent Lucas Wiersema. En natuurlijk waren we
blij om deze feestdagen als gemeenschap te hebben mogen vieren. Zonder de beperking van de
coronapandemie. Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze
vieringen. Dat zijn veel vrijwilligers en medewerkers. Vast meer dan u denkt.
Het is geweldig hoeveel werk er verzet wordt voor deze bijzondere diensten. Mooi de aanwezigheid van
de kinderen en hun leiding die een stille hoop en kracht zijn voor de toekomst.
Bijzonder en verrassend was de Witte Donderdag, om die samen te vieren, met Pasen als hoogtepunt.
De eerste Paasdag, waarin wij met elkaar in verbondenheid het licht van Christus konden verwelkomen.
Dat licht dat wij steeds mogen doorgeven.
Het is nu bijna Pinksteren. Voor sommigen misschien een wat lastig feest omdat je je er zo moeilijk iets
bij kunt voorstellen. Met kerst zie je de stal voor je. Met Pasen een open graf. Maar wat zie je met
Pinksteren? Eigenlijk is dit een feest van “voelen” in plaats van “zien”. De heilige Geest kun je niet zien,
wel voelen. Zoals je de wind of warmte voelt. En als je de geest voelt, gebeurt er iets. De geest duwt ons
als een stevige wind in de rug en ze verwarmt ons van binnen op als een vuur. Zodat we ons zullen
inzetten voor het koninkrijk van God en iets kunnen uitstralen van Gods liefde.
In het spoor van de duif. De duif – beeld van de geest van God. De kracht die alle dingen nieuw maakt,
die leven geeft en levend maakt.
De geest van God is verbonden met hoop. Hoop dat de chaos van de overvloed een bewoonbare wereld
kan worden. Hoop dat de as van wat verwoest en voorbij is, aangeblazen kan worden tot nieuwe
vlammen. Hoop dat deuren die gesloten leken in je hart, opengewaaid kunnen worden. Een prachtige
gedachte dat de kerk zo begonnen is. Als een gemeenschap van mensen die een vogel hoorden zingen.
Die het klapwieken voelden van vleugels van hoop. Die de chaos te boven kwamen en op weg gingen
naar Gods toekomst. In het spoor van de duif. Op 5 juni gaan we voluit dat feest van Pinksteren vieren in
Warten. Dan kunnen we samen vieren dat Gods Geest in ons midden is, kome wat komt, maar voor nu
zien wij daar naar uit. Ook weer met de ondersteuning van Ynspiraasje.

Ds. Alice Buizer-Tchiengang
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De Geest van God
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan;
een koele bries die zuivert.
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt’ in hart en ogen.
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
Marijke de Bruijne
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Op 24 februari gebeurde het ongelofelijke: Rusland begon een gruwelijke oorlog tegen Oekraïne.
Duizenden slachtoffers zijn er al gevallen, miljoenen mensen zijn op de vlucht. Niemand weet waar dit
moet eindigen. Ook voor de rest van Europa is de dreiging groot. Er hangen nog wat donkere wolken in
de lucht. We weten het niet, en zijn bang. Maar toch zijn er tekenen van hoop. Gods kleurrijke liefde die
mensen omringt. Want we zien dat mensen voor elkaar opstaan, instaan. Dat was de ervaring van
mensen in de tweede wereldoorlog met iemand als Etty Hillesum. En ook in onze tijd.
“Ik sta met lege handen en voel me ook rijk met het licht dat schijnt ondanks het donker”, schrijft Etty
Hillesum. Indrukwekkende en aangrijpende woorden. In 1942 ziet Etty Hillesum wat er gaande is. Het
joodse volk wordt met treinladingen tegelijk Amsterdam uitgevoerd. Ze weet dat het niet goed komt.
Hoewel ze veilig zat, kiest ze ervoor om bij haar volk te zijn en dat aandacht te geven waar het kan.
Het gewone leven is van het ene op het andere moment veranderd in een levensbedreigende situatie,
waarvan je niet weet hoelang die zal duren. Ondertussen gaat ons leven gewoon door. Maar we kunnen
niet om het grote leed heen dat via de media op ons afkomt en dichtbij is. Die situatie van de tweede
wereldoorlog beleven wij nu opnieuw met de oorlog in Oekraïne.
Hoe vind je een balans tussen al dat leed, je gevoel van machteloosheid en de dagelijkse dingen? En hoe
spreekt het geloof daarin mee? Wat verwacht je van jezelf? Wat verwacht je van God?
Ik denk aan het gesprek en gebed van Etty Hillesum. Al worstelend met zichzelf én met beelden van
menselijk leed die op haar afkomen, bidt zij in haar dagboek: “Mijn God, dit tijdperk is te hard voor
broze mensen als ik ben”.
Ze oefent zich om te blijven genieten van de kleine dingen. Niet als vlucht uit de werkelijkheid, maar om
het daarin uit te houden. “Dit is geen leven meer”, noteert ze: “angst, verbittering, haat, wanhoop.
Leven wij niet iedere dag een heel leven? Ik ben bij de hongerenden, bij de mishandelden, iedere dag,
maar ik ben ook bij de jasmijn en bij dat stuk hemel achter mijn venster”.
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Meerdere teksten in haar dagboek lezen als een gebed. Ze ziet God als degene die in ons woont met zijn
Liefde en Barmhartigheid, en die als het ware steeds weer opnieuw opgegraven moet worden. Het is
aan ons om Hem te helpen en die Liefde en Barmhartigheid in onszelf te bewaren, ja zelfs tot het laatst
toe te verdedigen. De jasmijn is daarvan een symbool.
God zal ons niet helpen, Hij zal niet alles wat ons leven of onze gezondheid bedreigt verhelpen of
voorkomen, we weten dat maar al te goed. Maar stopt daarmee ons geloof?
Nee, want juist als onze weg moeilijk wordt, moeten we God aanroepen, terugroepen: “Verlaat mij niet,
blijf in mij wonen”. Misschien zoals we ook deze dagen zien dat mensen initiatieven nemen om
aandacht te geven, te zorgen liefde geven. We zullen die kleine woning waar God in ons woont tot op
het laatst moeten verdedigen, en niet en nooit toegeven aan die neiging - hoe begrijpelijk ook - om God
teleurgesteld weg te jagen.
“Ook al zijn wij soms verdrietig, verslagen, bang en onzeker, laten we ons voornemen om God telkens
weer op te graven in onze geteisterde harten. Hem niet uit ons hart weg te jagen en te geloven dat we
in niemands klauwen zijn, als we in zijn armen zijn”, schrijft Etty.
Die liefde en verbondenheid tussen mensen zijn als een licht in deze duisternis van verdriet en
wanhoop.
Fijne Pinksterdagen!
Ds. Alice Buizer-Tchiengang

Hemelvaartsdag, een dag met “zonder Jezus”; gave en opgave!
Om te overwegen.
– Hemelvaart is voor mij (Nynke Dijkstra-Algra) het feest dat niet in de eerste plaats gaat over Gods heil
voor ons.
Met Kerst vieren wij dat God naar ons toekomt, met Pasen dat we met God verzoend zijn en de dood
verslagen is, en met Pinksteren dat God in ons en bij ons wil zijn door zijn Geest.
Hemelvaart is in de eerste plaats de Kroningsdag voor Jezus.
Hij krijgt wat Hem toekomt: zijn plaats aan de rechterhand van God, zijn Vader.
Missie voltooid. Dat is om te vieren, om Hemelvaart te vieren.
In de tweede plaats biedt dat ook de nieuwe mogelijkheid van de Geest die door de Vader en de Zoon
gezonden wordt, Na Hemelvaart kan het Pinksteren worden.
Zoals Jezus dat zelf aankondigde: “Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik
niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar
jullie zenden.” (Joh.16:7).
Hemelvaart is dus ook een belofte: Jezus laat ons niet verweesd achter, Hij stuurt Zijn Geest.
– “Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de
rechterhand van God.” (Kol.3:1)
Underweis
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Christus is sinds Hemelvaart “aan de rechterhand van God”.
Wij worden uitgenodigd te streven naar wat boven is. Wat is dat?
Is dat “hemels en zweverig”. Het vervolg van Kolossenzen 3 laat zien dat het heel “aards” en niet
zweverig is: “moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en
geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft;”
Streven naar wat boven is: het is leven uit Gods kracht, in de Geest van Jezus op aarde.
De gave en de opgave die voortvloeien uit Hemelvaart.
Naar “Met zonder Jezus”, over Hemelvaart.

Het lied van de Hemelvaart
God verheft Hem hemelhoog
nu Hij alles heeft volbracht,
zegevierend komt de Zoon,
onze Heer krijgt alle macht,
aan Gods rechterhand zit Hij,
biddend is Hij ons nabij.
Jezus, Gij vertrouwt ons toe
het bezit dat Gij verwierf,
uw belang geeft ons te doen,
Gij wilt in ons mensen zien
die volwassen en bekwaam
leven voor uw grote zaak.
Heiland, opgeheven Hoofd,
mogen wij uw lichaam zijn,
een gemeente die U looft,
ingesteld op dienstbaarheid,
spreek ons moed in door uw Geest,
breng tot volheid al wat leeft.”
Uit: “tongen als van vuur”,
Hans Bouma.

Delen in: Verwachten van Gods nieuwe wereld
Wie is de Heilige Geest?
“Hij is God die nog dichterbij komt dan ons eigen hart.
Hij geeft energie, zelfs in situaties waarin zonde en dood gewonnen lijken te hebben.
Hij is Gods helende en vernieuwende aanwezigheid onder ons.
Zo voltooit Hij wat door de Vader in de Zoon is begonnen.”
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Toelichting:
“Veel mensen kunnen zich er iets bij voorstellen dat de Heilige Geest “energie” is:
zij voelen inspiratie, passie, aanraking. De spannende vraag is: waar komt die energie vandaan?
De Bijbel spreekt over goddelijke kracht en werking, maar dan zo dat we moeten zeggen:
daarin ontmoeten we God zelf, in de Persoon van de Heilige Geest.
In de toewending van God naar zijn wereld heeft de Geest een eigen taak en een eigen wijze van
werken. Bij God de Zoon spreken we over zijn “menswording”: Hij werd één van ons en deed in onze
plaats wat wij niet konden.
Bij de Geest past het woord “inwoning”: in Hem komt God zelf ons hele bestaan – lichaam, ziel en geest
– vervullen om ons te richten op de heilige en goede wil van God.
Het Nieuwe Testament noemt de Geest de “eerste gave”, het voorschot op de totale vernieuwing van
mens en wereld waar God op uit is.
De kerk belijdt de Geest als degene die “Heer is en levend maakt”.
Het visioen van de doodsbeenderen (Ez.37) laat zien hoe in hopeloze
situaties zoals de ballingschap van Israël, als alles en iedereen geestelijk
dood is, de Geest van God leven brengt zodat mensen mogen opstaan.”
Kok Boekencentrum, Utrecht – 2019
Kom Geest van God, vernieuw uw kerk
Kom Geest van God, vernieuw uw kerk,
stel onze zelfzucht paal en perk…
dat wij in U één brood, één wijn,
één lichaam en één tempel zijn.
Koningen in Gods koninkrijk
zoeken wij driftig ons gelijk,
breken kapot het ene brood,
delend wat liefde ooit omsloot
Kom, goede Geest vernieuw ons hart,
zie hoe het is verscheurd, verward..
beadem ons, heel onze wond,
kus onze zieke ziel gezond!
Heer in de hemel, geef gehoor,
geef voor de aarde ons een oor…
Dat wij tezamen, groot en klein,
uw handen en uw voeten zijn;
dat onze mond uw woord verhaalt,
dat onze tong uw trouw vertaalt,
één volk, één vuur, één meesterwerk..
kom, Geest, vernieuw uw kerk!
Tekst: André F. Troost; melodie Ps: 134.
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Een verhaal vertelt van twee vrienden die door het bos liepen.
Het verhaal heet “Zand en steen”:
Op een moment tijdens hun reis kregen de twee vrienden ruzie.
En de ene vriend sloeg de ander in het gezicht.
Degene die geslagen werd was gekwetst, maar zonder iets te zeggen schreef hij in het zand: “vandaag
sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht”.
Zij liepen wel samen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten om een bad te nemen. Degene
die was geslagen raakte vast in de modder en dreigde te verdrinken, maar de vriend redde hem. Nadat
hij was bijgekomen, kerfde hij op een steen:
“vandaag redde mijn beste vriend mijn leven”.
De vriend die geslagen had en zijn beste vriend had gered, vroeg hem:
“nadat ik je geslagen had schreef je in het zand, en nu kerf je op een steen: waarom?
De andere vriend antwoordde: “als iemand ons pijn doet, moeten we het in het zand opschrijven, waar
de wind van vergeving het kan uitwissen.
Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen
graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen.”
+
Op zondag 29 mei wordt in de gezamenlijke kerkdienst in de Geref. Kerk
te Warten ook het Heilig Avondmaal gevierd.
In dat verband nu een gedicht uit het “Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk”.
Wie weet kan het een rol spelen bij de voorbereiding op die viering en bij het leven in dankbaarheid
vanuit die viering.
Het is Lied 380, met tekst van Pieter Boendermaker:
Gij, Jezus Christus opgestegen
tot hoogste heerlijkheid,
blijft ons nabij op onze wegen;
U zij de lof gewijd.
Uw weg ging voort door smaad en dood;
o Heer die ons uw lichaam bood
als ‘t levensbrood.
Gij, ‘s Vaders Zoon, ten troon verheven,
betoont uw majesteit,
belooft voor ons verloren leven
behoud in eeuwigheid.
Gij zijt de doodspoort doorgegaan;
als overwinnaar opgestaan,
nam Gij ons aan.

Underweis

Pagina 8

Nog is Uw heerlijkheid verborgen,
maar ons geloof vertrouwt
dat eenmaal op de eeuwige morgen
uw macht het veld behoudt.
Gij, kracht, verhuld in brood en wijn,
wilt onze eeuwige spijze zijn
en maakt ons rein.
Heer, open ons genadig de ogen
en doe ons door uw Geest
het licht zien en uw naam verhogen,
voor ‘t oordeel onbevreesd.
Ten troon verheven, ons nabij,
staat Gij ons in de strijd terzij.
Mijn kracht zijt Gij.
+

Doorgeefluik
a. “Duurzame Bucketlist App”:
Dit is een leuke en overzichtelijke app om duurzaam te leven.
Deze app is een gezamenljk initiatief van o.m. Groene Kerken, Micha Nederland en Climate Stewards.
Op veel verschillende manieren stimuleren deze organisaties kerken en christenen om beter te zorgen
voor de schepping. In de Duurzame Bucketlist App kom je vele kleine en grote activiteiten tegen om te
meten waar je staat en om samen of alleen verder te verduurzamen.
De app is te vinden en op de smartphone te zetten via duurzamebucketlist.nl

b. Bezienswaardige plaatsen over Titus Brandsma in Fryslân:
vooral in Dokkum met de Bonifatiuskapel en de kruisweg buiten,
en in Bolsward: 1. Streekmuseum De Tiid – Expositie Titus Brandsmazaal;
2. St. Franciscusbasiliek, Titus Brandsma gedachteniskapel.

c. Hoop voor de toekomst:
In #protestant kwam ik het volgende tegen via Tearfund.nl:
“Twee op de drie jongeren putten hoop uit hun geloof als het gaat om de toekomst van de wereld. Meer
dan 80 % van de christelijke jongeren maakt zich grote zorgen om klimaatverandering.
Dat blijkt uit een onderzoek waar zo’n 1300 jongeren ui de breedte van kerkelijk Nederland aan
meededen. Om zelf klimaatverandering en milieuvervuiling tegen te gaan, zijn veel jongeren bereid om
spullen te hergebruiken, minder plastic te gebruiken en spullen aan te schaffen, en minder vlees te eten.
Behoefte hebben ze vooral aan praktische tips om verschil te maken, aan samen bidden en aan hoop.
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d. “Hemelse reisbegeleiding”:
In de theologie is er weinig aandacht voor engelen. Dat is jammer, vindt Rob van Houwelingen. Engelen
spelen namelijk een belangrijke rol in het verkeer tussen God en de mens. Niet alleen vroeger, maar ook
in onze tijd.
Van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament in Kampen.
In dit boekje onderzoekt hij wat er in het Nieuwe Testament over engelen geschreven staat. Engelen zijn
geestelijke wezens die in dienst van God staan.
Zij hebben verschillende taken: een boodschap van God aan de mens overbrengen, strijden tegen kwade
machten, mensen op hun levensreis begeleiden….
Engelen kunnen ook in mensengedaante op onze weg komen.
Met dit boek wil Van Houwelingen aantonen dat engelen nog steeds actief zijn.
Hij vindt dat het heel bijbels is om hun bestaan serieus te nemen en om ontvankelijk te blijven voor deze
hemelse reisbegeleiders.
Uitg. Kok Boekencentrum, 2021. Bedrag: €12,99 euro. ISBN: 978 904 353580 9.
+
Bij wat we meemaken, horen of zien, een gebed van Jaap Zijlstra:
Gebed om recht
Mijn God, ik voel me verward en verslagen.
Mijn handen machteloos gebald
bid ik tot U,
mijn ogen stekend van tranen
roep ik uw Naam,
vanwege het onrecht op aarde,
mensen die worden mishandeld,
uitgebuit en vertrapt,
gevangen gehouden, gefolterd,
ziek gemaakt en vermoord.
Ontferm U over een wereld
die is verworden,
over een aarde die is ontaard.
Heer, onze God, doe recht.
Gij die uw volk bevrijdde uit Egypte,
uit slavernij,
schenk bevrijding aan alle vedrukten
en breek de macht
van alle harde heersers.
In naam van Jezus,
geboeid en verbrijzeld,
maar opgestaan tot onze bevrijding.
Geprezen zij zijn Naam.

Underweis

Pagina 10

EINDEXAMENS
Met de maand mei is voor veel leerlingen een bijzondere periode aangebroken.
Ze staan voor hun examens, en sommigen zijn daarmee al begonnen.
Wij hopen voor alle examenkandidaten dat de examens voor hen goed verlopen.

Jullie allemaal veel succes toegewenst!
Ds. Arend Bouman en ds. Alice Buizer-Tchiengang

Van de redactie:
Dit is de eerste editie in de vorm zoals het kerkblad van de samenwerkende gemeenten (hervormd en
gereformeerd) van Warten-Wergea-Warstiens de komende tijd zal verschijnen. Als naam is gekozen
Underweis, wat door de samenwerkende kerkenraden is goedgekeurd. De keuze is gemaakt uit een
vijftal ingekomen namen. Aangever was de kerkenraad van de gereformeerde gemeente.
Door de opmerkzaamheid van Eke Rodenburg kwam een foutje in de email-adressering van de
Hoedershun naar voren. Er hoeft geen “dakje” op de u van hun. Dit is wel heel principieel, want met een
“dakje” komt de email niet aan.
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Verjaardagen:
9 juni
Geke Elsenga- Veenstra
12 juni
Geke van Werkhoven
25 juni
Herman van Werkhoven

77 jaar
79 jaar
84 jaar

In de verjaardagskalender staan de gemeenteleden die 70 jaar of ouder hopen te worden. Wilt U hierin
niet worden vermeld, geef dit dan even door aan uw scriba.
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.
Agenda:
Vrijdag 17 juni op zaterdag 18 juni 2022 is de Nacht van Gebed.
Overal in Nederland, België en andere landen komen mensen samen om te bidden.
Info: www.opendoors.nl
zondag 19 juni: Openluchtdienst Garyp aanvang: 10.30 uur koffie/ thee.
Dienst start om 11.00 uur met voorganger: ds. Jacolien de Lange en m.m.v:
Chr. Muziekvereniging “Looft den Heer” o.l.v. Erik v.d. Veen & Gospelkoor “The Young Christian Singers”
o.l.v. Wilco Kloosterman
Uit de gemeente:
Br. Tjerk Adema, heeft zijn ambtstermijn van ouderling neergelegd op zondag 10 Mei jl.
We zijn hem heel veel dank verschuldigd, na jaren van grote inzet zowel in de gemeente als in de
kerkenraad. Namens ons allemaal, wensen we hem alle goeds en blijf vooral genieten van je grote
hobby; de tuin.
We blijven biddend om elkaar heen staan, in moeite, verdriet om een dierbare en ziek zijn. Maar ook
samen de gemeente van Christus, elkaar met Zijn liefde willen leren begrijpen in onze ontmoetingen
tijdens de samenkomsten. Ook blijven omzien naar onze buren en dorpsgenoten om ons heen.
Kolossenzen 3:15; ‘Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de
leden van één lichaam. Wees ook dankbaar’.
Freonlike groetnis, ds. A. Bouman en de tsjerkeried
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Kort voortgangsverslag van de SoW commissie WWW
Terugblik:
Nadat de kerkenraden van de Hervormde Gemeente Wartengahe en de Gereformeerde Kerk van
Warten Wergea en Warstiens het akkoord hadden gegeven op de vorming van de commissie
Samen op Weg WWW zijn in het najaar van 2020 de eerste bijeenkomsten geweest. Commissieleden
waren Harma Landheer, Leentje Kalsbeek, Willie Bouma en Arend Bijlsma. De commissie stond
(en staat) onder inspirerende en doortastende leiding van emeritus dominee Maarten Mook.
In de eerste vergaderingen werd de situatie van beide gemeente besproken en een route vastgesteld
waarlangs de samenwerking/fusie tot stand zou moeten komen. Begin 2021 wordt echter door de
lock-dowm i.v.m. de coronapandemie het proces behoorlijk vertraagd. Als in mei 2021 de draad weer
wordt opgepakt neemt Klaas Finnema de plaats in van Willie. Er volgen diverse vergaderingen waarin
een tijdsplan wordt vastgesteld, met als uitgangspunt alvast een begin te maken met het in elkaar
schuiven van de beide gemeenten. Te weten: het houden van gezamenlijke kerkdiensten, het
samengaan van de beide kerkbladen, gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen (naast of in plaats van
de “eigen” vergaderingen). Dit resulteert er uiteindelijk in, dat er een regeling voor 2022 wordt
vastgesteld om de kerkdiensten eerst deels gezamenlijk te houden en vanaf Pasen 2022 de diensten
geheel samen te doen. Ook wordt een beslissing genomen over de locatie van de diensten in 2022.
Verder gaan de beide kerkbladen vanaf oktober 2021 verschijnen in één gezamenlijke editie, nog wel in
twee gedeelten.

Huidige situatie:
In april en mei van dit jaar zijn een tweetal gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen gehouden samen
met leden van de SoW commissie (waarvan 1 vergadering waarbij ook ds. Wim Beekman van de Classis
Fryslan aanwezig was). In deze vergaderingen werden een aantal heikele punten besproken en naar
compromissen gezocht. Deze punten zullen binnenkort worden afgerond.
Het kerkblad zal vanaf de huidige editie als een gezamenlijke nieuwsbrief worden uitgebracht onder de
naam : “Underweis”

Toekomst:
In de komende maanden zal verder gewerkt worden aan het verder in elkaar schuiven van de beide
gemeenten. Vooral het formele gedeelte: fusie afspreken, goedkeuring verkrijgen van de PKN
Nederland, het notarieel vastleggen van de fusie, alsmede een heel aantal praktische zaken, zal best nog
wat inspanning en tijd gaan kosten.
Met als uiteindelijke doelstelling : fusie per 1-1-2023.

Namens de SoW commissie,
Arend Bijlsma
Underweis
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Thema: “In evenwicht”
Datum:

19 juni 2022

Locatie:

Unicumplein Garyp

Aanvang:

10.30 uur inloop met
11.00 uur dienst

(bij slecht weer: Andreaskerk te Garyp)

Voorganger: Ds. Jacolien de Lange
Met medewerking van:
Chr. Muziekvereniging “Looft den Heer”
o.l.v. Erik v.d. Veen
&
Gospelkoor “The Young Christian Singers”
o.l.v. Wilco Kloosterman
Stoel meenemen
Underweis
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Oproep
Tsjerkepaad 2022, vrijwilligers gezocht!
Ieder jaar is er in de zomermaanden “Tsjerkepaad”. Verschillende kerken in Fryslân zijn dan gedurende
de maanden juli t/m september op zaterdagmiddag open voor bezichtiging.
Vorig jaar hebben we als Hervormde Gemeente Wartengahe niet deelgenomen aan Tsjerkepaad i.v.m.
het Coronavirus. Dit jaar willen we onze prachtige kerkgebouwen in Warten en Warstiens graag weer
tonen aan belangstellenden. We hopen, dat het net als in de vorige edities, weer een groot succes mag
worden en dat we weer diverse bezoekers mogen verwelkomen in onze beide kerken. Echter dit kunnen
we niet alleen.
Vandaar dat we ook dit jaar weer hopen op de medewerking van diverse vrijwilligers uit onze drie
dorpen om één of meer zaterdagmiddagen, in de maanden juli t/m september, als gastheer of
gastvrouw op te treden in één van de beide kerken.
Want ook al bent u dan misschien geen lid van onze kerk, onze kerkgebouwen zijn toch ook min of meer
bezit van onze dorpsgemeenschappen. En hier mogen we best trots op zijn.
Dus lijkt dit u wat, meld u dan 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.
U kunt zich aanmelden bij: Harma Landheer
Bij voorkeur per mail:
ghlandheer@hotmail.com
Telefonisch (na 18.00 uur): 058 2551746
De kerkenraad van
de Hervormde Gemeente Wartengahe

Underweis
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WAT VIEREN WE MET PINKSTEREN?
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de heilige Geest die tien dagen na Hemelvaartsdag
plaatsvond. Vlak voordat Jezus terug naar de hemel ging, had Hij Zijn leerlingen beloofd dat Hij
hen niet alleen zou achterlaten. Hij zou de ‘Trooster’ sturen en ze zouden de kracht van de
heilige Geest krijgen. En die kwam letterlijk aanwaaien.
Toen de twaalf leerlingen van Jezus bij elkaar waren, begon het te waaien en verschenen er
vlammen boven hun hoofden. Ze werden vervuld van Gods Geest en begonnen in vreemde
talen te spreken. Zo konden ze Gods boodschap vertellen aan iedereen in Jeruzalem. Er waren
op dat moment namelijk veel Joden in de stad met verschillende moedertalen. Door Gods
Geest kon iedereen de woorden van de apostelen verstaan. Op die dag werden er zo’n
drieduizend mensen overtuigd van Gods genade en lieten zich dopen. De eerste opwekking
had plaatsgevonden.
HET BEGIN VAN DE KERK
Pinksteren wordt ook wel gezien als de start van de christelijke kerk. De drieduizend mensen
die zich bekeerden, vormden samen de eerste gemeente. Samen deelden ze al hun bezittingen
en bleven ze getuigen van Jezus’ opstanding naar de mensen om hen heen.
Het uitgebreide Pinksterverhaal is te lezen in Handelingen: 2:1-13.
Pinksteren, de Heilige Geest (jonge kinderen versie)
https://www.youtube.com/watch?v=P0fOdCSrAMU
Underweis

Pagina 16

Underweis

Pagina 17

Belangrijke adressen en kerkdiensten 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
Penningmester:
Tineke Bruinsma- Tolsma, tel. 058-2552591
Postbankrekening: NL49 INGB 004 925574

Underweis
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Gezamenlijke kerkdiensten Wartengahe en Gereformeerde Kerk

29 mei

09.30 uur

Warten in de Gerf. Kerk
Heilig avondmaal

Ds. J. Mol

1e coll./Jong protestant 2e coll./Kerk
3e coll./Kindernevendienst

Kijk ook eens op onze
Websites

5 juni

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
e

Ds. A. Buizer-Tchiengang

e

1 coll./ Zending 2 coll./ Kerk

www.wartengahe.nl
www.pknwarten.com

12 juni

09.30 uur Warten in de Herv. Kerk
e

Ds. A. van Harten-Tip

e

1 coll./Diaconie 2 coll./Kerk

Kopij volgende
Underweis inleveren
voor 8 juli 2022
bij

19 juni 11.00 uur Openluchtdienst in Garyp

Ds. J. de Lange

26 juni 11.00 uur Warten in de Herv. Kerk

Ds. A. Elverdink

e

e

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

3 juli

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
e

Dhr. A. Buizer-Tchiengang
e

1 coll./Werelddiaconaat 2 coll./Kerk

10 juli

09.30 uur Warten in de Herv. Kerk
e

Dhr. J. van der Veen

e

1 coll./Evangelisatie 2 coll./Kerk

17 juli

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
e

1 coll./ACD

24 juli

Ds. A. Buizer-Tchiengang

e

2 coll./Kerk

09.30 uur Warstiens
e

Dhr. T. de Jong
e

e

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

Underweis
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