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Meditatie
“Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.” (Handelingen
11:19-30; NBV-21)
Zo op het eerste gezicht is die gemeente te Antiochië een samenraapsel. De mensen zijn heel
verschillend. Ze hebben verschillende achtergronden, ze denken verschillend van huis uit.
Het is een bont en gemengd gezelschap daar in Antiochië. Maar het valt op dat ze leven in een
bepaalde vrede, in geloofsgemeenschap. Er is wel eens wat, maar toch…
Het valt op dat ze zo leven en met elkaar omgaan, ondanks alle verschil in achtergrond en
opvatting. Hoe is dat mogelijk? Wat bijzonder! Want je ziet dat het bij elkaar blijft en dat de
gemeente groeit in aantal en hechtheid.
– Het geheim is die Naam. Dat is het! Jezus Christus, de Levende...Verlosser en Heer!
Die Naam staat centraal in hun leven. En als er dan mensen zijn van buiten de gemeente
die hen aanwijzen en benoemen, dan is het – bijna vanzelfsprekend – dat ze dat doen vanuit
die Naam, en naar hun leven: christenen.
En die weten zelf in geloof dat ze in dat leven gesteund en gesterkt worden door Gods
Heilige Geest.
– We begrijpen dat die naam, christenen, meer is dan een etiketje dat hen onderscheidt van
de anderen, die niet tot de gemeente behoren.
Jezus Christus is hun leven en daardoor, door Hem, zijn ze een levende gemeente. Ze leven
samen in alle verscheidenheid rond die Naam. Ze laten in elk opzicht van die Naam merken.
Die Naam – Jezus Christus – is het fundament van hun samenzijn en samenleven.
En dat moet ook zo blijven.
– En nu komt de blijde boodschap over Christus en Zijn gemeente van daaruit in onze richting.
Naar ons toe. Een christen is vernoemd naar Jezus Christus: christen, christenen. En dan gaat
het er niet meteen om of wij die naam betrekken op onszelf.
Maar kunnen anderen ons zo noemen? En als ze dat doen, doen ze dat dan terecht of…?
Daarbij gaat het er om: wie is Jezus Christus voor ons, voor mij, en wie zijn wij, wie ben ik
door en met Hem, in onze tijd?
– Gelukkig kunnen we daar steeds opnieuw over horen in de Bijbel.
Gelukkig dat we aanhangers van Christus mogen zijn, in woord en daad.
Gelukkig is er de gemeente van Christus als oefenplaats voor het dienen van God en elkaar.
En er mag ons helpen zijn vanuit ons geloven, van anderen en elkaar. En ons gebed.
Alles tot Gods eer, en tot vreugde van mensen.
ds. Arend Bouman.
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Dankbaar leven: een oefening
“Ook in de brief aan de Kolossenzen horen we meerdere keren Paulus’ oproep tot
dankbaarheid. “Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar” (Kolossenzen 4:2).
En: “Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader,
dankt door Hem.” (Kolossenzen 3:17).
– Vaak dacht ik dat dankbaar leven betekent dat ik oog moet hebben voor de goede en
positieve dingen die ik meemaak of ontvang. Van Henri Nouwen leer ik echter dat
geestelijke dankbaarheid niet alleen gaat over de goede dingen in mijn leven, maar óók
over de moeilijk en slechte dingen die er soms zijn.
– Nouwen zegt in zijn boek “Hier en nu”: het is niet zo dat alles wat in het verleden
gebeurd is, goed was, maar het is wél zo dat de slechte dingen niet buiten Gods liefdevolle
aanwezigheid zijn gebeurd.
– Het is soms moeilijk om voor ons hele verleden dankbaar te zijn.
Er zijn dingen waarvan we wensten dat ze nooit waren gebeurd. Dingen waarover we
schaamte of schuld voelen. En toch: als we de moed hebben om het “geheel” van ons leven te zien
met Gods ogen, komt er meer vrijheid en krijgen we meer oog voor de barmhartigheid van God.
– Dankbaar leven is en blijft een oefening. Een oefening om heel ons leven te kunnen
ontvangen als een geschenk. We kunnen steeds weer kiezen:
richten we ons op God? Of plaatsen we onszelf in het middelpunt, op een manier die
ons nog verder naar beneden trekt.”
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos.

Een gebed daarbij:
Here, help me om me op U te richten
en oog te hebben voor wie U bent
en voor wie ik mag zijn in U.
Help me om heel mijn leven aan U
toe te vertrouwen:
het heden én het verleden,
ook de toekomst
met alles wat ik hoop
en waarvan ik droom.
Ik wil U danken dat ik leven mag
en danken kan.
Uit # Dankbaar, een uitgave
van de Protestantse Kerk in Nederland.
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ZOMAAR
Zomaar
weten
zomaar
geloven
er is meer
dan er is
op het eerste gezicht.
Want op deze aarde,
dwars door
dit leven
valt een STREEP
van Gods licht.

Nu nog
heel KLEIN
meest verborgen
misschien
maar wie blijven vertrouwen
zij zullen het zien:
Rijk van Gods vrede
van liefde
en recht
HET KOMT hier
op aarde,
Hij heeft het gezegd.

uit “Spiegeltaal”, uitgeverij Narratio.

Delen in “Verwachten van Gods nieuwe wereld”
“Wat proef je in het Avondmaal?”
“De hoogte, de diepte, de breedte en de lengte van de liefde van Christus:
de hoogte, door de gemeenschap met Hem te ervaren;
de diepte, door zijn lijden, sterven en opstanding te gedenken;
de breedte, door de eenheid onder broeders en zusters te laten zien;
en de lengte, door zijn komst te blijven verwachten.”
Toelichting
“Avondmaal vieren tot Christus komt”
“Is er in het Avondmaal überhaupt iets te proeven? Velen vinden het moeilijk
om de simpele symbolen te verbinden met de werkelijkheid van de verlossing
door Christus.
Avondmaal vieren blijft soms steken in de herinnering aan het sterven van
Jezus voor onze zonden, lang geleden.
Toch is er in dit eenvoudige teken zoveel meer te ontdekken, in aansluiting
bij de apostel Paulus, die (Ef.3:18,19) aan de normale drie dimensies niet genoeg
heeft om de liefde van Christus te vatten.
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Eerst de hoogte: in navolging van Calvijn vieren gereformeerde kerken de
maaltijd “met het hart omhoog” (sursum corda). Door de Geest ervaren we de
werkelijke aanwezigheid van Christus en worden we in de gemeenschap met
Hem gesterkt.
De diepte is in het teken meteen te zien: gebroken brood en uitgegoten wijn
spreken van het lichaam en bloed dat Christus in de dood voor ons gaf.
Niet voor niets komen we samen aan tafel of door de kerk heen: door te eten
van het ene brood worden wij als leden van Christus’ gemeente aan elkaar
toegewezen en verbonden. Juist bij de maaltijd gaf Hij zijn gebod:
“Heb elkaar lief!” (Joh.15:17).
De laatste dimensie van het Avondmaal trekt ons de toekomst in:
van het “laatste Avondmaal” naar het feestmaal op de bruiloft van het Lam(Op.19:6-10)
Brood en wijn vinden hun vervulling in Gods Koninkrijk.”
Kok Boekencentrum, Utrecht – 2019.
+

Onder de Kersenboom: Herfst
Bladeren en fiets, krokus en beton
Zittend op de fiets gaat het landschap met alles wat ze heeft aan mij voorbij. De kleur oranjerood
van veel bladeren in de herfst trekt mijn aandacht. Herfstbladeren, soms tere bladeren met hun
veranderende kleuren, soms ook nog bloemen als vlindervleugels bewegend in de wind. Hun
opvallende kleur springt uit het groene van het landschap. Beelden die je bij blijven. Ze zijn er,
zomaar, in al hun kwetsbare pracht terwijl je voorbijgaat, doorfietst.
Wat een verschil tussen de fiets en de bladeren. Tussen cultuur en natuur. Tussen ingrijpen en
laten groeien. Ze kunnen niet zonder elkaar. De bladeren verliezen het bij voorbaat van de fiets,
zoals het kwetsbare en gevoelige in onszelf het soms verliest van daadkracht en doelgerichtheid.
Twee kanten die elkaar zoeken en nodig hebben. Twee kanten van dezelfde prachtige
werkelijkheid. Soms ben ik die fiets die voort dendert en soms dat tere blad dat wiegt in de wind.
En soms ontmoeten we elkaar. Zo in gedachten moest ik denken aan dat mooie gedichtje van
theoloog Okke Jager, getiteld ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’:
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
Underweis
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Dit gedicht las ik voor het eerst op een kunstwerk, een granieten boekrol, bij de ingang van het
terrein van een ziekenhuis. Woorden op de grens van binnen en buiten, van ziek en gezond.
Woorden van troost en hoop. Prachtige woorden. Graniet is weerbarstig materiaal. Even
weerbarstig als het leven van mensen soms, even hard als onze werkelijkheid. En toch. En toch,
klinken er woorden met een ander perspectief: de kaarsvlam doet de hand vormen, niet
andersom. De krokus groeit door het beton heen. Het zachte begrenst het harde, breekt door en
doet het openbarsten. Krokus door beton, het staat symbool voor ons leven, ondanks onze pijn
en verdriet, dwars door onze moeiten heen. Doorgaan in het besef dat je kwetsbaar bent, maar
sterker dan je had durven dromen. Ik moet denken aan iemand die recent meedeed aan een
kunstproject. Anders dan het schilderen wat ze meestal doet, maakte ze nu een staand
kunstwerk om de weg die ze de afgelopen jaren heeft afgelegd vorm te geven. Het laat een mens
zien die door een muur heen breekt, door zijn eigen muur; de achterzijde van het verleden grijs
en grauw gekleurd, de voorzijde van de toekomst blauw. Zijn geloof en helpende handen
steunen hem in de rug. Ze geeft met haar kunstwerk bovenstaand gedicht en gedachte prachtig
vorm. Ze blijkt sterker dan ze zich voelt, haar muur is (door)breekbaar en er is toekomst met
licht.
De krokus wijst beton zijn grens. Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. Wat een godsgeschenk is
het als mensen met een beetje hulp van beneden èn van boven hun kostbaarheid ontdekken en
ervaren.
Ds. Alice Buizer-Tchiengang

Agenda:

Zondag 30 oktober: viering van de Heilige doopdienst, aangevraagd. door Rienkje & Boele
Postma, voor hun zoon; Pieter Ate. Voorganger: ds. Pieter Boomsma uit Amsterdam.
Dinsdag
Warten.

15 november : GK kerkenraad vergadering, aanvang: 19.45 uur in de Gerf. kerk te

Woensdag 23 november: GK gemeente avond, aanvang: 19.45 uur in Gerf. kerk te Warten.
Zondag 11 december: Oecumenische Adventsviering in de Katholieke Sint Martinuskerk in
Wergea. Aanvang: ’s morgens om 9.30 uur. Dominee H. Klinkvis van de Doopsgezinde Kerk en
pastoor B. van der Wal van de Katholieke Sint-Vitusparochie zullen dan gezamenlijk voor gaan.
Dit alles wordt verzorgd door de gezamenlijke werkgroep. Nadere informatie volgt nog.
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Verjaardagen:
11 november

Martje de Jong-van Dellen

83 jaar

30 november

Froukje Postma-Faber

79 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.

Uit de gemeente:
Geboortenieuws;
Dyn heldere eachjes sjogge ús oan,
do bist sa moai, sa leaf en ûnbedoarn.
De Skepper tankje wy oprjocht
dat er ús op’e nij sa ryk betocht.
Geboren; Pieter Ate Postma, zoon van Rienkje en Boele Postma en broertje van Richtsje.
De Mieden 58 te Warten. Van harte gefeliciteerd, met jullie zoon. Geniet samen van dit prachtige
nieuwe geboorte wonder en dat hij in liefde en gezondheid mag opgroeien.
- ds. A. Bouman is van 24 okt. t/m 2 nov. op familiebezoek in Roemenië. In noodgevallen kan de
scriba of één van de voorzitters gebeld worden voor vervanging.
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Broeders en zusters van Zijn gemeente,
- Van beide gemeenten was de conclusie eensluidend: Op dit moment zijn de meningen en
standpunten te verschillend om een fusie aan te gaan. Van beide zijden is in de SoW commissie hier
wel op ingezet en veel inspanning geleverd, maar het is helaas niet gelukt.
Wel wordt door beide gemeenten de uitdrukkelijke wens geuit om vooral te blijven samenwerken
waar dit mogelijk is en verbinding met elkaar te blijven houden.
Helaas heeft u deze woorden namens de kerkenraad al ontvangen per brief.
Naar aanleiding van het niét slagen van dit SoW proces, wil de gereformeerde gemeente op DV
woensdag 23 nov. graag nogmaals een gemeenteavond organiseren. Aanvang: 19.45 uur in de
Geref. kerk te Warten. Met als onderwerp; ‘Hoe nu verder?’
Want ook onze eigen gemeente ‘vergrijst’ en helaas om te zeggen, maar ook het kerkbezoek
loopt flink achteruit. Ook wat de jeugd betreft van 30 en 40+, is dit héél erg weinig. En zoals
gezegd: ‘de jeugd is de toekomst.’.
Ook de kerkenraad heeft een ‘opfris’ beurt nodig, na de vele jaren van inzet.
Maar wie weet zijn er vanuit de gemeente nieuwe ideeën, mensen die zich geroepen voelen om
hiermee aan de slag te gaan. Laat van jou/u horen op deze gemeenteavond.
Om samen Zijn gemeente verder helpen opbouwen en Zijn boodschap uit te dragen zoals Hij
bedoeld heeft. Biddend om de kracht van Zijn Heilige Geest en om de wijsheid en leiding hierin te
mogen vinden.
Warme groet; namens de kerkenraad en ds. A. Bouman.
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UITNODIGING VOOR DE HERDENKINGSDIENST
op zondag 20 november 2022
om 9.30 uur
in de Gereformeerde Kerk te Warten

Dit is een gezamenlijke uitnodiging van de hervormde gemeente Wartengahe en de
gereformeerde kerk te Warten (PKN).
Wij nodigen u van harte uit om bovengenoemde bijzondere dienst bij te wonen, waarin de
overledenen in het afgelopen jaar uit Warten, Wergea en Warstiens worden herdacht .
Tijdens deze herdenking zullen de namen van de overledenen worden voorgelezen.
Familieleden die aanwezig zijn kunnen zelf een kaars aansteken voor hen.
Voorgaande herdenkingen hebben veel betekenis gehad voor de aanwezigen.
Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken en elkaar te spreken.

Met vriendelijke groet,
De kerkenraden van de hervormde en gereformeerde kerk te
Warten, Wergea en Warstiens.

Contactpersonen :
Ds. Alice Buizer

tel. 058-2159100
Leentje Kalsbeek tel. 058-2551218
Tineke Bruinsma tel. 058-2552591
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Oecumenische Adventsdienst
uitgaande van de Raad van Kerken in Wergea-WarstiensWarten

11 december 2022
in de Martinuskerk te Wergea Kerkbuurt 24
Aanvang 09.30 uur
Thema:

OP WEG GAAN
Medewerking verlenen o.a.:
dhr. Jan Swart - orgelbespeling
Leden van de Oecumenische werkgroep
Voorgangers: Ds. Herman H. Klinkvis
Pastoor L. R. van der Wal
Underweis
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Ds. René de Reuver: "Solidariteit en gerechtigheid leveren meer warmte dan goedkoop gas"
We gaan collectief verarmen. Om de energiecrisis kan niemand heen. Het was al duidelijk dat
energiebesparing belangrijk is om de aarde voor iedereen leefbaar te houden. Daarnaast krijgt
iedereen nu te maken met forse prijsverhogingen door de gestegen inflatie, mede door de
duurdere energie. Dat geldt voor mensen thuis maar dat geldt ook in de kerk. Met de stijgende
kosten groeit ook de armoede. Hoe gaan we hiermee om?
Geloven in delen
De stijgende prijzen brengen het gesprek over energiearmoede en duurzaamheid in een
stroomversnelling. Plotseling gaat het niet alleen over keuzes op basis van onze waarden, maar
zijn zij een financiële noodzaak geworden. Juist daarom komt het nu aan op gedeelde waarden als
solidariteit, gerechtigheid en barmhartigheid voor mensen, ja voor de hele schepping….. (Bron:
PKN; https://protestantsekerk.nl/contact/ )

Door het schenken van geld of voedsel, worden de mensen geholpen die het hard nodig hebben.
Voor de mensen die onze steun nodig hebben, lukt het ons nog steeds om een goed gevuld
voedselpakket af te leveren. En dit houden we graag zo, maar zonder extra hulp in de vorm van
geld of voedsel zou deze taak onmogelijk zijn. Onze organisatie bestaat uit 100% vrijwilligers en
krijgt geen subsidies. Daarom is elke steun van harte welkom.
Wilt u ons helpen, om anderen te helpen, dan kunt u uw gift overmaken op
bankrekeningnummer: NL79RABO01313398 34 t.n.v. Voedselbank Leeuwarden, onder
vermelding van uw adresgegevens.
Omdat banken bij een betaling geen adres meer vermelden stellen wij het erg op prijs wanneer u
bij de overschrijving in het opmerkingenveld uw adresgegevens noteert.
Wil je meer weten, of zelf contact zoeken:
info@voedselbankleeuwarden.nl
Tel: 058 255 39 94
Bezoek- & Postadres:
Voedselbank Leeuwarden
Tylkedam 51
8918 LW Leeuwarden
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Startzondag; 19 sept. 2022.

Het voorgestelde praamvaren vanaf Warten naar Warstiens, was helaas i.v.m. het slechte weer
niet mogelijk. Maar ook met de auto’s naar de HV kerk in Warstiens, was er een goede opkomst
deze startzondag van het kerkelijk jaar.
De aanvang van de dienst, begon wél om 10.00 uur, voorganger was ds. Alice Buizer. Organist Karel
Bijlsma uit Leeuwarden. Na de dienst was er koffie/ thee met oranjekoek, bij fam. Piet en Anneke
Gerbens in de schuur. Voor de kinderen fris drinken. Met ook nog een prima lunch van eigen
gemaakte soep en broodjes. Dit alles was goed verzorgd door enkele commissieleden, hartelijk
dank hiervoor. Na de gezellige zit, is fam. Gerbens bedankt voor hun gastvrijheid, door Taeke de
Jong. Op deze manier, voor herhaling vatbaar en wie weet een volgende keer kunnen we alsnog
met de praam. Een goed en gezegend kerkelijk jaar toegewenst.
Underweis
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'Een oproep om samen te handelen'
Van 30 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse Karlsruhe de 11e assemblee van de
Wereldraad van Kerken plaats. Een zeer diverse groep van 4000 mensen uit 120 landen kwam samen
om te vieren, te vergaderen en geloof, hoop en liefde te delen.
Om de ervaring van de assemblee en het transformerende karakter ervan ook te delen met alle
lidmaten van de 352 lidkerken en oecumenische partners, heeft de Wereldraad een boodschap
opgesteld. De titel van deze boodschap luidt 'De liefde van Christus spoort ons aan - Een oproep om
samen te handelen', ontleend aan 2 Korinthe 5: 14.
De boodschap zelf bestaat uit dertien punten ter overdenking, opgedeeld in drie secties: 'Kom, volg
mij!', 'Onze reis samen' en 'Ga de hele wereld in'.
De commissie die de boodschap heeft opgesteld zegt hierover: 'Wij hopen dat deze boodschap op
grote schaal verspreid en gebruikt zal worden. Het zou goed zijn als erover nagedacht, gesproken en
gebeden wordt, want het vertegenwoordigt de overwegingen en gebeden van meer dan 4000
mensen die deelnamen aan de vergadering, zoekend naar de eenheid die Christus biedt. Zo kunnen
we als christenen en mensen van goede wil samen ontdekken hoe de liefde van Christus de wereld
beweegt tot verzoening en eenheid".
Een oproep om samen te handelen
De liefde van Christus spoort ons aan - 2 Korinthe 5: 14
'Kom, volg mij!'
1. Vanaf het moment dat Hij op aarde rondreisde, en ook nu nog, richt Jezus deze woorden
onophoudelijk tot ieder mens. Zijn leven, woorden en daden zijn een voortdurende uitnodiging tot
beweging - van de ene plaats naar de andere, van de ene groep mensen naar de andere, van de ene
denkwijze naar de andere. Bovenal roept Jezus ons op om, te midden van de problemen van de
wereld, tot Hem te komen en in zijn liefde te blijven, een liefde die aan de hele wereld wordt
aangeboden (vgl. Mattheus 11:28).
2. Het laatste Bijbelboek, Openbaringen, spreekt over oude krachten van menselijk lijden die in de
wereld aan het werk zijn: oorlog, dood, ziekte en hongersnood. Tijdens de assemblee van de
Wereldraad van Kerken in 2022 in Karlsruhe waren we ons bewust van hun manifestaties in de
wereld van vandaag. In hun kielzog komen onrecht en discriminatie, die machthebbers vaak
gebruiken om anderen te onderdrukken in plaats van te bouwen aan inclusie, gerechtigheid en
vrede.
3. Individuen, volkeren en landen worden ook geconfronteerd met rampen die rechtstreeks
voortvloeien uit een onverantwoorde en verbroken relatie met de schepping, wat heeft geleid tot
ecologisch onrecht en de klimaatcrisis. Naarmate de klimaatcrisis verergert, neemt ook het lijden van
arme en gemarginaliseerde mensen toe.
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4. En toch, terwijl we onze pelgrimstocht voortzetten als assemblee van de Wereldraad van Kerken,
zijn we verwachtings- en hoopvol gestemd, vreugdevol zelfs. Want door de kracht van de Heilige
Geest blijft de uitnodiging van Christus openstaan voor iedereen, in feite voor de gehele schepping.
5. 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid.' Deze liefde is een antwoord
op de noodkreten van hen die lijden en drijft ons om ons tot Hem te richten en in solidariteit te
reageren door het doen van gerechtigheid. We worden geroepen ons te laten verzoenen in Gods
liefde en te getuigen van die liefde die in Christus is geopenbaard (1 Joh. 4:9-11).
6. Verzoening is een beweging naar God en naar elkaar toe. Dat veronderstelt een bereidheid om
naar God en naar elkaar te luisteren. Het is een bekering van het hart, van egoïsme en apathie naar
inclusie en dienstbaarheid, waarbij we erkennen dat de schepping en wij van elkaar afhankelijk zijn.
We belijden dat wij, ook al willen wij met heel ons hart God en onze naasten dienen, hebben
ondervonden dat wij tekortschieten, het oneens zijn met elkaar en ons soms in tegengestelde
richting bewegen. We belijden dat we de transformerende kracht van Christus' liefde nodig hebben
om te komen tot een wereld die waarlijk verzoend en verenigd is.
7. Christenen, en de structuren die we hebben opgebouwd, zijn medeplichtig geweest aan het
misbruik van anderen; we moeten berouw tonen en ons aansluiten bij deze beweging van
verzoening. In het licht van oorlog, ongelijkheid en zonden tegen de schepping van vandaag roept de
liefde van Christus ons allen op tot berouw, verzoening en gerechtigheid.
Onze gezamenlijke reis
8. Te midden van al onze verscheidenheid hebben we in onze assemblee opnieuw geleerd dat er een
pelgrimstocht van gerechtigheid, verzoening en eenheid is die wij gezamenlijk moeten ondernemen.
Door samen in Duitsland bijeen te komen, leren wij wat oorlog kost en de mogelijkheid van
verzoening;
Door samen het woord van God te horen, herkennen wij onze gemeenschappelijke roeping;
Door samen te luisteren en te praten worden we hechtere buren;
Door samen te klagen, stellen wij ons open voor elkaars pijn en lijden;
Door samen te werken, komen we tot gezamenlijke actie;
Door samen te vieren, genieten wij van elkaars vreugde en hoop;
Door samen te bidden, ontdekken wij de rijkdom van onze tradities en de pijn van onze verdeeldheid.
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'Ga de hele wereld in'
9. Vanaf het moment van zijn hemelvaart, en zelfs nu nog, geeft Christus deze opdracht
onophoudelijk aan allen die hem volgen.
10. Verzoening brengt ons dichter bij God en bij elkaar en opent daarmee de weg naar eenheid die
gegrondvest is op Gods liefde. Als christenen zijn we geroepen om in Gods liefde te blijven en één te
zijn. (Joh. 17). Deze eenheid, die een geschenk van God is, en die voortkomt uit verzoening en
gegrond is in zijn liefde, stelt ons in staat de dringende problemen van de wereld aan te pakken. We
zullen kracht vinden om te handelen vanuit deze eenheid, want die stelt ons in staat om te leren wat
tot vrede dient, om verdeeldheid te transformeren tot verzoening en om te werken aan het herstel
van onze levende planeet. De liefde van Christus zal ons allen ondersteunen in de taak iedereen te
omarmen en uitsluiting te overwinnen.
11. We hebben de ervaring van deze liefde geproefd toen we met 352 kerken en vele oecumenische
partners samenkwamen uit alle regio’s in de wereld om eenheid te zoeken te midden van onze
verscheidenheid. Samen hebben we geluisterd naar de stemmen die in de wereld vaak worden
gemarginaliseerd: die van vrouwen, jongeren, mensen met een handicap, inheemse volkeren.
12. We verlangen naar een bredere beweging, naar de verzoening en eenheid van de hele mensheid
en zelfs van de gehele kosmos. Dit zou een eenheid zijn waarin God gerechtigheid vestigt, een
gelijkwaardige plaats voor iedereen, waardoor de schepping kan worden vernieuwd en versterkt. We
vertrouwen op de liefde van Christus wanneer we handelen en pleiten voor klimaatrechtvaardigheid.
We verenigen onze stemmen met die van de assemblee in Amsterdam (1948) die stelde dat 'oorlog
in strijd is met de wil van God', en die van de assemblee in Nairobi (1975), die stelde dat 'racisme een
zonde is tegen God'. We betreuren het dat we deze uitspraken moeten herhalen.
13. In onze assemblee hebben we veel woorden gebruikt, maar daaruit hebben we een nieuw
voornemen gevormd. Nu vragen we Gods hulp om onze beloften in daden om te zetten. We
verplichten onszelf om samen te werken met alle mensen van goede wil. Terwijl we nadenken over
de vruchten van ons werk in Karlsruhe, nodigen we allen uit om samen pelgrims te worden. Want in
Christus worden alle dingen nieuw. Zijn liefde die openstaat voor iedereen, ook voor de laatsten, de
minsten en de verlorenen en die aan allen wordt aangeboden, kan ons bewegen en bemoedigen tot
een pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid.

Amersfoort, 13 september 2022
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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,
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
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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.
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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

Preekvoorziening:
Ardien Finnema-Daling, tel. 058-2551247
Tel. nummer Gerf. Kerk:
06-22650247
Redactieadres Hoedershun:
E-mail: hoedershun@gmail.com

Penningmeester:
Jannie Postma-v.d. Werff, tel. 058-2551963

Adoptie comitee:
Voorzitter:
Taeke de Jong, tel. 058-2551086

Mutaties:
Voor verhuizingen, brengen/halen attenties,
geboortes enz.
Taeke de Jong, tel. 058-2551086

Penningmeester:
Freerk Kloosterman, tel. 06-15123418
Bankrekening: NL38 INGB 0009 030424

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

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

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
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Gezamenlijke kerkdiensten Wartengahe en Gereformeerde Kerk

23 okt

09.30 uur Warten in de Herv. Kerk
1e coll./Zending 2e coll./Kerk

Ds. A. Buizer-Tchiengang

30 okt

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
Ds. P. Boomsma
e
e
1 coll./Evangelisatie 2 coll./Kerk

Kijk ook eens op onze
Websites

www.wartengahe.nl
www.pknwarten.com

6 nov

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
Ds. A. Buizer-Tchiengang
Heilig Avondmaal / Dankdag
1e coll./Zending PKN 2e coll./HA Collecte

13 nov 09.30 uur Warstiens
Ds. J. van der Meer
e
e
1 coll./Zending PKN 2 coll./Kerk

Kopij volgende
Underweis inleveren
voor 25 november 2022

20 nov

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
Herdenkingsdienst
1e coll./PKN 2e coll./Kerk

27 nov

09.30 uur Warten in de Herv. Kerk
Ds. A. Buizer-Tchiengang
1e coll./Werelddiaconaat 2e coll./Kerk
3e coll./kindernevendienst

bij

A. Bijlsma

Ds. A. Buizer-Tchiengang

e-mail:
hoedershun@gmail.com

4 dec

of

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
Ds. Y. van der Pol
1e coll./Werelddiaconaat 2e coll./Kerk

agbijlsma@gmail.com
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