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Onder de Kersenboom - Levenslicht 

 

Soms breekt licht in mensen door 

De Adventstijd is al begonnen, de tijd waarin wij ons voorbereiden en wachten op de geboorte 

van Jezus, op het licht dat komt in onze wereld om alle donkere plekken te verlichten. Op het 

schilderij van Martin Schongauer ‘Die Geburte Christi 1480’ is de deken waarop Jezus ligt 

aangevreten door motten. Dat is te zien aan de gaten en de scheur die erin zitten.  

‘Er zit een scheur in alles, zo komt het licht binnen’, zingt Leonard Cohen. Het verblijf van Maria 

en Josef is een tent zoals met het Loofhuttenfeest met gaten op het dak, zodat licht en sterren 

door het dak heen te zien zijn. De reiszakken van Jozef en Maria zijn versleten en ook met gaten. 

Licht dat door gaten en kieren in ons naar binnen valt. Gewoon in het leven van alledag. Zoals 

het allemaal ook met het licht begonnen is. Met de geboorte van Jezus verwachten wij het Licht 

dat komt om de duisternis te verlichten. 

Mooi om steeds te ontdekken dat in de loop van de geschiedenis niet alleen een grote 

kunstenaar als Rembrandt op een unieke manier bezig is geweest met de geboorte van 

Jezus. Ook schrijvers, musici en kunstenaars zoals Martin Schongauer hebben op hun manier het 

geboorteverhaal van Jezus op een bijzondere wijze uitgebeeld. De evangelist Johannes heeft het 

over het geboortelicht.  

Schongauer richt alle aandacht naar het kind Jezus op een wit doek dat op een rode deken ligt. 

Een purperen of rode deken gold als teken van macht. Alleen is de deken waar het kind Jezus op 

ligt duidelijk kapot en met gaten en een scheur door de motten. Dit is een koningskind, geboren 

in armoede.  

Maria’s blauwe kleed trekt naar Jezus toe, als teken van haar moederband. En gelukkig houden 

de herders en de dieren het naakte kind warm met hun adem.  

 

Ds. Alice Buizer-Tchiengang 
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                     Advent en Kerst 2022: Levenslicht 

 

Het thema van het project is: levenslicht. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren 
worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden. Als God leven op aarde 
maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van 
Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12). 
 
De tijd van Advent omvat vier zondagen en in de adventstijd gaan we op zoek naar de 
familiegeschiedenis van Jezus. De evangelist Matteüs begint zijn evangelie met een overzicht van 
Jezus’ afstamming. Het overzicht begint bij Abraham en vertelt over drie keer veertien 
generaties. 
 
Er komen namen voorbij als Jakob, David en Salomo. Tussen al die namen worden ook vier 
vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en aan het eind van de lijst noemt Matteüs 
ook nog Maria als vrouw van Jozef. 
Deze vrouwen, aardsmoeders, staan centraal in de lezingen van dit jaar. 
 
We gaan dat ontdekken vanuit de invalshoek Levenslicht. ‘Hij/zij zag het levenslicht’ kan er 
worden gezegd bij een geboorte. ‘Iets komt aan het licht’, zeggen we als er iets wordt onthuld 
dat eerst verborgen werd gehouden.    
                                              
‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen’ schrijft de evangelist 
Johannes in zijn weergave van het kerstevangelie. Het speelt allemaal mee bij deze 
ontdekkingstocht.       
                             
 
Gezegende kerstdagen en nieuwjaar toegewenst, 
 
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang 
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       Eeuwigheidszondag 
 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                             

Lieve God, 

Zoveel kaarsen, zoveel namen 

en in mijn gedachten de namen van geliefden 

die ik moest loslaten: moeder, vader, vriend – 

zo dichtbij weer even deze dagen 

zo verbonden weer even met hun leven 

geborgen in herinneringen, verhalen, foto’s. 

God mogen ze ook geborgen zijn in uw liefde. 

Mag ik ruimte vinden God 

om weer even verdrietig te zijn. 

Omdat juist in mijn verdriet ik ze heel dichtbij voel 

en het de poort opent naar dankbaarheid. 

Want dankbaar ben ik God voor deze lieve mensen. 

Voor het leven wat ik met hen heb gedeeld 

naast alles wat er niet was, 

de barsten en de scheuren 

die wonderlijk genoeg steeds meer helen. 

Mag ik ervaren door verdriet en dankbaarheid heen 

dat U steeds opnieuw het leven voor ons opent. 

.  
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Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap 
 
Wat is de waarde van de Bijbel als je geconfronteerd wordt met ingewikkelde vragen 
uit deze tijd? In deze Bijbeluitgave: “Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en 
wetenschap” is de tekst van NBV-21 samengebracht met betrouwbare inzichten 
over geloof, cultuur en wetenschap, geschreven door 60 wetenschappers met liefde 
voor de Bijbel. Zodat je zelf je mening kunt vormen en vol vertrouwen in gesprek 
kunt gaan over thema’s die ons allemaal raken. 
Deze uitgave van 58 euro is in het bijzonder geschikt voor wie geïnteresseerd is 
in de interactie tussen de Bijbelse wereld en hedendaagse thema’s. Deze Bijbel is 
ontwikkeld door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, in samenwerking met 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
“Geloof koppelde ik lange tijd niet aan wetenschap, zei Beatrice de Graaf, historicus 
en verbonden aan de Universiteit te Utrecht. Dat lukt pas toen ik inzag dat kennis 
dienstbaar moet zijn: aan het goede, het schone, het ware, maar vooral ook concreet 
aan de samenleving. De Bijbel met deze bijdragen helpt daarbij. 
Zij kreeg in Amsterdam het eerste exemplaar aangeboden. 
Standaardeditie, zonder of met deuterocanonieke boeken, NBV-21. 
Er is een actie gaande zodat u deze editie tot 31 december 2022 kunt 
krijgen voor 28 euro, in plaats van 38 euro. 
 
Een Bijbellezer: Selina de Maeyer, “Ik lees regelmatig in de Bijbel. 
En ik ben daarbij altijd op zoek naar de diepere laag van wat er in 
het Woord van God staat. De NBV-21 geeft mij nieuwe inzichten. 
Daardoor ontdek ik nog meer.” 
 
Bijbel 
 
Een bijdrage van dr. Nimda Schelhaas in “Wat wij gehoord hebben”: 
De Bijbel openbaart ons de diepste waarheid, zó relatie leggend 
tussen God en mens. Woord én antwoord (geloof, gebed, lof zegging). 
God gaat niet in die relatie op (Vg.Jer.20:7-90). 
Via mensen, die met deze God ervaring hebben opgedaan in deze geschiedenis, 
zijn ons de boeken van het Oude en Nieuwe Testament aangereikt. 
Door hun woorden horen wij de stem van de levende Heer. De Bijbel is daarom 
zowel goddelijk als menselijk woord. De Bijbel is niet uit de hemel komen vallen. 
Hét Woord van God is Jezus Christus (Joh.1). Naar dat Woord verwijzen 
de boeken in allerlei toonzetting (Joh.5:39).  Waar het hart vol van is, 
loopt de mond van over. 
De Bijbel spreekt voor zichzelf door het getuigenis van de Heilige Geest 
in de harten van mensen. Haar gezag komt niet van een kerkelijke instantie. 
Is ook niet afhankelijk van allerlei theorieën, laat staan bewijzen. 
Mensen maken niet uit wat wel en niet geloofwaardig is. 
De Bijbel is waardevol om haar inhoud. De betrouwbare gids naar het Rijk 
van God, want de woorden zijn “theopneust”: door God geademd.(2 Tm.3:16). 
Onze kennis over God komt van God via mensen.                                              
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Advent en Kerstfeest 
 
 
De dichteres Inge Lievaart heeft op een treffende manier weergegeven 
hoe dat van Advent en Kerst inderdaad bij elkaar hoort: 
 
 
“De Vredevorst en zijn Rijk 
Hij is niet uit de lucht komen vallen 
daar in Bethlehem 
al klonk er de boodschap en het lied 
van engelen 
maar heeft moeten groeien 
vanuit een vormeloos begin – 
er was alleen maar een woord 
dat mocht worden geloofd 
en dat zijn moeder ontvankelijk maakte. 
 
 
Ook de vrede 
zal niet uit de lucht komen vallen 
als een zacht warm kleed over ons heen 
maar wil groeien daar waar geen plaats is 
vanuit een belofte 
die mag worden geloofd 
en die ontvankelijk maakt 
tegen alle bedenkingen in- 
wat je niet zien kunt 
nog niet zien kunt 
het rijk van vrede 
het groeit al 
het kiest mensen 
handen en voeten 
hier en nu” 
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Advent is dromen EL: 418 

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

dromen van vrede voor mensen van heden. 

Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

En weer in geuren en kleuren verhalen 

wat wij al weten uit oude verhalen: 

Herders en sterren, een stal en een kind, 

omdat het kerstfeest weer begint. 

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

Dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed! 

Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

omdat het bijna kerstfeest is. 

wat wij al weten uit oude verhalen: 

herders en sterren, een stal en een kind, 

omdat het kerstfeest weer begint. 

 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, 

dromen van vrede voor mensen van heden. 

Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

Niet als een kind en niet in een kribbe 

maar als een vredevorst hier in ons midden, 

dan is er nergens verdriet meer of pijn, 

dan zal het altijd kerstfeest zijn. 

Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
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Om over na te denken: 

 
Een paar citaten uit “Augustinus – zijn mooiste citaten” 
H. Florijn, Boekencentrum: 
 
 
– “Het Brood uit de hemel lag in een kribbe, in een voerbak. 
   Komt tot Hem als je honger hebt.” 
– “Net als de wijzen uit het Oosten hebben wij Christus als 
koning en priester erkend en geprezen. Hij is voor ons gestorven. 
Zo eren wij Hem met goud, wierook en mirre. Nu hoeven wij niets 
anders te doen dan Christus verkondigen, een nieuwe weg inslaan 
en niet terug te gaan langs de weg waarlangs wij gekomen zijn” 
– “De verhevenheid van onze God in Jezus Christus is onzichtbaar, 
maar Zijn nederigheid is in Zijn mensheid zichtbaar geworden. 
In Zijn verhevenheid schiep Hij de wereld, in Zijn nederigheid 
overwon Hij de wereld.” 
 
 
 
                                                  
 

Oudjaar  –  Nieuwjaar 
 

“Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt, 

o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 

 
In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 

– Lied 511:1,2,7 – ds. Dietrich Bonhoeffer. 
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Uit de Nieuwsbrief van dit najaar van de Classis Fryslân: 
 
a. Op de vergadering van de classis in oktober 2022 is door de hoofdredacteur 
en enkele bestuursleden van het kerkblad Geandewei een nieuw plan aan de 
orde gekomen: een digitaal platform opzetten waar alle christelijke organisaties 
in Fryslân hun nieuws en activiteiten kunnen (ver)melden. 
Voor nadere informatie moet u na deze vergadering voorlopig zijn bij de redactie of 
het bestuur van Geandewei, resp. redactie@geandewei.nl of bestuur@geandewei.nl 
 
b. ds. W. Beekman is volgend jaar aftredend als classispredikant. Hij gaat dan ook met 
emeritaat. Hij blijft nog aan tot september 2023. 
Hoogstwaarschijnlijk wordt ds. Idske van der Pol opnieuw benoemd tot voorzitter 
van het classicaal College Voor de Visitatie. 
 
c. Het jaarverslag van de classis predikant ds. Wim Beekman gaat hierbij. (Staat verderop in deze  
Underweis).  
 
d. Friese afvaardiging naar de Generale Synode: 
In 2022 kent Fryslân een delegatie die bestaat uit diaken J. W. Boorsma, 
predikant ds. G. van Helden, de ouderlingen L. Blees, mevr. W. Kronemeijer en 
W. de Boer. Achter deze afgevaardigden staan dan nog eens vijf vervangers. 
Op 13 oktober werd ds. E. van der Veer (Ferwerd) gekozen als vervanger. 
De classis is ook op zoek naar een diaken die mevr. Kronemeijer opvolgt en 
belangstelling heeft voor het synodewerk. En er wordt ook naar nog een 
diaken uitgekeken. Het is te hopen dat we de komende tijd een complete 
afvaardiging uit Fryslân kunnen aanmelden bij de PKN. 
 
e. De Thuisgevers 
Op 27 augustus hebben we een dringend appél als classis op de Friese 
gemeenten gedaan om op kleine schaal statushouders op te vangen in 
leegstaande woonruimten, die u als kerkelijke gemeente mogelijk 
beschikbaar hebt. Inmiddels hebben de Protestantse Kerk in Nederland 
en de gemeente Kampen het project “de Thuisgevers” gestart. 
U kunt, als u statushouders zou willen opvangen, hiervoor een voldoende 
vergoeding van de overheid krijgen. 
 
f. Vergaderrooster: 
De eerste classicale vergadering in 2023 is op 14 febr., vanaf 19.30 uur 
in De Oerdracht, Borgerstraat 46, Joure. 
g. Nieuwe scriba van de classis per 1 januari 2023: 
mevr. Janny Brinkman wordt dan opgevolgd door mevr. Hanneke Dijkstra-Postma 
uit Surhuisterveen. De mailadressen blijven wat ze zijn. 
 
 
 

  

mailto:bestuur@geandewei.nl
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Doorgeefluik 
 
 
 

a.  LEO/MIDDELSE – U vindt de uitzendingen van LEO Middelsé op 106.1 & 105.3 FM. 
“Ook kunt u ons vinden bij de KPN op kanaalnr. 1029 of bij ZIGGO op 96.1 
‘s Maandagsavonds kunt u op de radio bij omroep LEO/MIDDELSE weer luisteren naar 
een programma met geestelijke muziek, een overdenking en kerkelijke berichten.  
Dit programma getiteld “Jubelt God te eer”, is te beluisteren van 20.00 – 21.00 uur.” 
Wij van deze omroep hopen dat het programma tot zegen mag zijn! 
 
 
 
b. “Christelijk geloof voor eeuwige beginners”, Guus Labooy. 
KokBoekencentrum 2021, 128 bldz., 14,99 euro. 
De schrijver groeide zonder het christelijk geloof op, maar komt als zoeken tijdens 
zijn studie geneeskunde tot geloof. Hij besluit alsnog theologie te gaan doen en 
wordt later ook predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
In 12 hoofdstukken legt hij heel toegankelijk de kernen van het christelijk geloof uit. 
Zo schrijft hij onder andere over de grote christelijke feesten en over de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde. Hij doet dat op een ontspannen manier. 
 
 
 
c. “Tastbare nabijheid” 
Een boekje van dr. Klaas-Willem de Jong en dr. Jan Muis over de Doop en het 
Avondmaal, ook geschikt voor het gesprek in de gemeente. 
De auteurs onderzoeken wat Doop en Avondmaal betekenen in het licht van 
de Bijbel, Ze omschrijven wat we ontvangen en wat we doen, wanneer we worden 
gedoopt en wanneer we deelnemen aan de Maaltijd van de Heer. 
Ze onderstrepen het belang van de vormgeving voor de beleving van beide 
sacramenten. Het boekje wil de viering van Doop en Avondmaal in de gemeente 
verdiepen en het gesprek erover stimuleren. 
Uitg. KokBoekencentrum 8,99 euro. ISBN 9789 0435 36721 

 
                                                      + 
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Verjaardagen:  

30 december            Folkje Tjeerdsma-van Dellen         82 jaar 

In de verjaardagskalender staan de gemeenteleden die 70 jaar of ouder hopen te worden.                                      

Vindt u/jij het ook fijn om iemand via ons kerkblad de felicitaties over te brengen?                                                

Of wilt u liever niet hierin worden vermeld, geef dit dan even door aan de redactie of de 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: 

Zondag 11 dec: DV; de derde Adventszondag staat er een Oecumenische  Adventsviering 

gepland in de Katholieke Sint Martinuskerk in Wergea. Aanvang: ’s morgens om 9.30 uur.                                                                                         

Dominee H. Klinkvis van de Doopsgezinde Kerk en pastoor L. R. van der Wal van de Katholieke  

Sint-Vitusparochie zullen dan gezamenlijk voor gaan.  M.m.v.: De Krich uit Wergea.   

Dit alles wordt verzorgd door de gezamenlijke werkgroep 

Woensdag 21 dec: Kerst broodmaaltijd, voor ouderen alleenstaanden; aanvang: 16.30 uur staat 

de koffie/thee voor u/jou klaar.  

Zaterdag 24 dec: Krystkuier; start vanaf 19.00 uur, op het rode plein in Wergea.                                

Route: +/- 2 km. Het kerstverhaal verteld, in beeld/verhaal/zang en muziek.                                     

M.m.v. de gezamenlijke dorpsgenoten van Warten, Wergea en Warstiens.                       

Verzorgd door de werkgroep van de gezamenlijke dorpen.  

WEEK VAN GEBED januari 2023 

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en 

recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het 

onrecht van ongelijkheid en racisme.  

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid 2023, komt uit Jesaja 1 

vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen,  

sta weduwen bij’. Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de 

Amerikaanse staat Minnesota. 

Zondag 29 jan: Namens de RvK Fryslân; Oecumenische dienst, aanvang: 16.30 uur.                      

Voorgangers: pastoor; L. R.  v.d. Wal en leden van de RvK.                                                                     

Inloop: 16.00 uur, in De Frissel te Wergea 
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Uit de gemeente:  

 

Op 21 oktober van dit jaar is te Goutum, in de Jabikshof, overleden 

in de leeftijd van 87 jaar onze br. Adolf Dijkstra. 

De afscheidsdienst voor het dankbaar gedenken van zijn leven heeft 

plaatsgevonden op 26 oktober in Andringastate te Marsum. 

Een "in memoriam" volgt in de volgende "Underweis". 

Moge zr. Trijntje Dijkstra en de hele familie om haar heen sterkte 

en steun ervaren in geloofsvertrouwen, in anderen en elkaar, in verbondenheid met Hem die kon 

zeggen: "Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde." - Openbaring 21:6b.-            

 

ds. Arend Bouman. 

 

 

Het bewogen jaar 2022, loopt bijna al weer ten einde. Een jaar met veel machtsstrijd overal op 

de wereld, vluchtelingenstroom waar bijna geen plaats voor huisvesting is. Ontheemden die 

gevlucht zijn uit hun land, voor een verschrikkelijke oorlog. Te veel onrecht, discriminatie dichtbij 

en veraf. In deze donkere dagen van Advent en voor kerst, je zou er verdrietig en somber van 

worden.                                                                                                                              

 

Maar Gods liefde voor Zijn wereld was oneindig groot, Zijn Zoon Jezus werd voor ons geboren in 

een stal in Bethlehem. Ook voor Hem was er toen geen plaats in een wieg van een paleis, maar in 

een voederbak in de stal bij de dieren. En ook moesten Hij en zijn ouders vluchten, voor koning 

Herodes. Maar Gods plan voor de wereld, was nog niet ten einde.                   

 

Hij beloofde hoop op een nieuw begin voor het kwaad en onrecht in de wereld. God wilde 

mensen weer dichtbij Hem brengen. Hij wilde zijn liefde voor ons laten zien door zijn Zoon Jezus 

aan de wereld te geven. Geven laat namelijk de liefde zien van de gever en het geeft blijdschap 

en hoop aan de ontvanger. Dat was Gods ‘kerstgeschenk’ aan ons: liefde en hoop voor de 

wereld. Bron: https://alpha-cursus.nl/  

 

De dagen zijn weer kort, we leven toe naar Kerst - het feest van licht midden in de donkerste 

periode van het jaar. In de kerstnachtdienst wordt vanouds Psalm 2 gelezen en gezongen.  

De psalm maakt ook deel uit van de Messiah van Händel. 'Waarom woeden de volken?'                         

De psalm beschrijft wat er gaande is in de wereld: oorlog en geweld, machthebbers die 

onderdrukken. Een donkere tijd in de wereld. God grijpt in. Dan gaat het opeens over een zoon, 

over een koning van recht. In deze koning herkennen we Jezus. Een kwetsbare baby wordt het 

begin van iets nieuws, van een rijk van vrede en recht.  

https://alpha-cursus.nl/
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We zien uit naar Gods rijk van vrede, Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Midden 

in de donkere dagen zoeken we onze toevlucht bij Hem. 

 

Luisteren of zingen: 'Geef vrede Heer, geef vrede …' Geef vrede Heer, geef vrede - Nederland 

Zingt of Lied 1010 in het Liedboek.  

 

Bron: https://protestantsekerk.nl/idee/vergaderopening-in-deze-donkere-dagen/  

 

 

 

Bid samen  
In deze donkere dagen 

 

In deze donkere dagen zoeken wij onze toevlucht bij U, 

in deze duistere wereld roepen wij U om ontferming: 

gelukkig wie schuilen bij U. 

 

Niet om onszelf bidden wij, 

maar om de ongekende, ongetelde slachtoffers 

van het woeden van de machten … 

 

Niet om onszelf bidden wij, 

maar om de kinderen op de vlucht, misbruikt, 

verloren geraakt, verdwaald … 

 

Niet om onszelf bidden wij, 

maar om wie leven zonder middelen van bestaan, 

vluchten voor de armoede, 

om wie opgejaagd worden en geen huis vinden … 

 

Gij die troont in het licht, daal af, 

buig U over Uw kinderen 

en zalf wie gewond zijn. 

 

Gelukkig wie schuilen bij U. 

 

Andries Govaart 

 

https://protestantsekerk.nl/idee/vergaderopening-in-deze-donkere-dagen/
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PKN Nieuws: Om te kijken via de tv; 

Petrus in het land tv-special vanuit de Nederlandse kerk in Londen met Christmas Carols. 

Zaterdag 24 december, NPO2, 17.10 uur 

Kerstviering met scriba René de Reuver. Zondag 25 december, NPO2, 9 uur 

De vierdelige EO-documentaire ‘Viva L’Umanità!’ over vluchtelingen en migranten in Europa. 

Zondag 25 december, 1 januari, 8 januari en 15 januari, NPO2, 22.50 uur 

 

PKN Nieuws: https://protestantsekerk.nl/training/jeugdambtsdragers/                                                                          

In het kort: voor wie?                                                                                                                                    

Jeugdouderlingen/jeugddiakenen.                                                                                                                            

Deelnemers: 8-12                                                                                                                                                                                                          

Locatie: Deze training wordt online gegeven.                                                                                                                   

Kosten: € 60,-                                                                                                                                                                           

Duur: 3 dagdelen van 20.00 - 21.30 (inloop v.a.19.45)                                                                                                                                              

De online training kan vanuit iedere plaats worden gevolgd; alleen een computer, laptop of 

smartphone met webcam en microfoon is nodig. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link 

om mee te kunnen doen. 

Er zijn ook trainingen te volgen voor diakenen/ouderling of scriba. 

 

Van harte een goede Advents- en Kersttijd toegewenst! 

Maar ook veel heil en zegen, liefde en vriendschap, in het nieuwe jaar 2023.                                                        

Namens de kerkenraad en ds. A. Bouman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://protestantsekerk.nl/training/jeugdambtsdragers/
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Aan de slag! 

Vind jij alle woorden die met kinderrechten te maken hebben? 
De woorden zijn horizontaal en verticaal verstopt. Als je alle 
Woorden hebt weggestreept, blijft er één woord over. 
 
 

 
 

 



 

 

Underweis                                                  Pagina 17  

   

Voedselbankactie 2022 
 
Mensen en kinderen sterven van de honger, 
dagelijks zie je het op tv. 
Mensen oud en mensen jonger, 
hoe heeft de wereld er vrede mee? 
 
Kunnen we er iets aan doen 
of het enkel maar betreuren? 
Erger je je geel en groen 
of denk je: Hier zal het niet gebeuren! 
 
Armoede in Nederland is geen kwestie van kinderen die doodgaan van de honger. Het is wel een 
kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht komen door 
een continu gebrek aan geld. Om deze mensen te steunen organiseren wij dit jaar, net als 
voorgaande jaren, weer een voedselbankactie. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! 
 
Wat kunt u doen? 
Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om producten 
als: macaroni/rijst, sauzen en mixen, broodbeleg, aardappelen, harde groenten (bieten, wortels, 
koolsoorten, blik- en potgroenten) wasmiddel, toiletartikelen, babypoeder, enz.  
 
Deze producten kunt u van donderdag 8 t/m dinsdag 27 december inleveren bij: De 
Supermarkt in Wergea; (i.v.m. corona, dit jaar svp geen versproducten), Fam. van Werkhoven 
(De Greiden 6 te Warten), de katholieke kerk in Wergea, de doopsgezinde kerk in Grou en de 
gereformeerde kerk te Warten 
 
Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door donateur te 
worden, het geven van een gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank Leeuwarden) of 
door u aan te melden als vrijwilliger (tel: 058-2553994, e-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl). 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met een vriendelijke groet, 
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens 

 

                      

mailto:info@voedselbankleeuwarden.nl
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     FILM AVOND

 
               
SORRY WE MISSED YOU is een nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach.  

Deze film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert te 

houden in het hedendaagse Engeland. Ricky en Abby wonen met hun kinderen, 15-jarige zoon 

Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de economische crisis van 2008 worstelt 

het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de 

bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie te 

verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky een franchisedeal te sluiten 

met een groot postorderbedrijf. Abby moet haar auto verkopen en met het openbare vervoer zien 

te regelen, en Ricky koopt een bus met een verplichte scanner waarin elke minuut geregistreerd 

wordt. Tijd is geld.  Al snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. 

Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van 

het gezin. 

                           

              Waar:       De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea     

Wanneer:      Woensdag, 18 jan. 2023 

Inloop:                19.15 uur staat de koffie/thee klaar                                        

Aanvang film:     19.45 uur                                                                                        

 

 

                  Iedereen is welkom en de toegang is gratis ! 
                           Wij nemen de richtlijnen van het RIVM in acht 

                

            Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten             
 

      

                           Deze filmavonden hebben een interkerkelijk karakter 
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Ter kennisgeving: 

Verder dan Friesland 

 

Moldavië is het armste land van Europa. Ondanks de grote armoede vangt dit land 

met liefde en gastvrijheid Oekraïense vluchtelingen op. Dit verdient groot respect 

voor dit land. 

De zorgelijke situatie van de Moldaviërs raakt ons diep, als mens en  

als “Classis Fryslân”.  

De Classis Fryslân zet zich al jaren in voor de zorg aan mensen die in Friesland in 

armoede leven.  

Via “Kerk in Actie yn Fryslân”, is de Classis Fryslân nu met een jaar-actie gestart  

voor de republiek Moldavië ('t ligt ten oosten van Roemenië, met 

ook nog Oekraïense vluchtelingen). 

U kunt na het lezen van het bovenstaande een gift overmaken naar Kerk in Actie; 
IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Moldavië. Kerk helpt kwetsbare mensen. 
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Oecumenische Adventsdienst 
 

uitgaande van de Raad van Kerken in Wergea-Warstiens-
Warten 

11 december 2022 
in de Martinuskerk te Wergea 

Kerkbuurt 24 

Aanvang 09.30 uur 
Thema: 

OPWEG GAAN 
Medewerking verlenen o.a.: 

dhr. Jan Swart – orgelbespeling 
Brassband uit Wirdum 

Leden van de Oecumenische werkgroep 
Voorgangers: Ds. Herman H. Klinkvis 

Pastoor L. R. van der Wal 
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Kinderpagina:  

Met simpele benodigdheden kun je al iets heel leuks maken                         

en iedereen heeft het in huis: een toiletrol.                                                                        

Wil jij ook weten hoe je een kerstster van een wc rol kunt maken?                                                                                         

Lees dan gauw verder en ontdek dat een 5 puntige ster maken 

echt niet moeilijk is. Link hieronder:  

 

https://www.tijdmetkinderen.nl/knutselen/kerst-knutselen/kerstster-wc-rol/   

  

https://www.tijdmetkinderen.nl/knutselen/kerst-knutselen/kerstster-wc-rol/
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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,  
Stukloane 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 
 

 
 
Redactie Kerkblad: 
Arend Bijlsma,  
Midsbuorren 6 9003 LA Warten.  
Tel. 06 53377858  
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. 
 

 

Belangrijke adressen hervormde gemeente Wartengahe en de Gereformeerde Kerk 

mailto:alicebuizer@gmail.com
mailto:pw@deruiteragro.com
mailto:ghlandheer@hotmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:agbijlsma@gmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
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Belangrijke adressen Gereformeerde 
Kerk: 
 
Kerkenraad: 
Preses: wissselend, 
Klaas Finnema, tel. 058-2551247  
Taeke de Jong, tel. 058-2551086 
 
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 Dijkstra, tel. 058-2553064 
Postbankrekening: NL24 INGB 0000 936220 
t.n.v: administrateur Gerf. Kerk 
 
 
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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Zendings- en Evangelisatiecommissie Efeze: 
 
Hendrika Kloosterman  tel. 7110918 
Willy Bouma  tel.2551536 
Eke Roodenburg  tel 2551081 
Postbankrekening: NL92 INGB 004 765817 
 
Preekvoorziening: 
Ardien Finnema-Daling, tel. 058-2551247 
 
Tel. nummer Gerf. Kerk:  
06-22650247 
 
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 
Harm en Annie Dijkstra, tel.058-2553064 
 
Organisten: 
Anne de Vries-Sibma, tel. 0511-521758 

mailto:scriba@pknwarten.nl
mailto:arbou@simpc.nl
mailto:hoedershun@gmail.com
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Gezamenlijke kerkdiensten Wartengahe en Gereformeerde Kerk 

 
 
 
      4   dec     09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk           Ds. Y. van der Pol 
    1e coll./Werelddiaconaat  2e coll./Kerk 
 
 
 
    11   dec     09.30 uur Wergea in de RK  Kerk           Pastoor L. R. van der Wal 
                  Ds. H. H. Klinkvis 
    Oecumenische adventsviering 
      
 
 
    18   dec     09.30 uur Warten in Gerf. Kerk               Ds. A. van Harten-Tip 
    1e coll./Jong protestant  2e coll./Kerk 
 
 
 
    24   dec     19.00 uur Wergea : KRYSTKUIER 
    Start bij Wopkehoek te Wergea 
 
 
    25   dec     09.30 uur Warten in de Herv. Kerk            Ds. A. Buizer-Tchiengang 
    m.m.v. Ynspiraasje 
    1e coll./Kinderen in de knel  2e coll./Kerk  
 
 
 

     31   dec     19.30 uur Warten in de Gerf. Kerk            Ds. A. Buizer-Tchiengang 
    1e coll./kerk 
 
 

         1   jan   10.00 uur Warten in de Gerf. Kerk             Kerkenraad 
    Inloop vanaf 9.30 uur met koffie/thee 
    1e coll./ACD  2e coll./Kerk  

  

 
 

 

Kijk ook eens op onze  

         Websites 

 

www.wartengahe.nl 

www.pknwarten.com 

 

 

 

 

 

Kopij  volgende 

Underweis  inleveren 

voor 29 december 2022 

bij 

 

 

A. Bijlsma 

e-mail: 

hoedershun@gmail.com 

of 

agbijlsma@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.pknwarten.com/

