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Onder de Kersenboom - Meditatie

Aan tafel!
Het verhaal van Abraham waarin hij drie gasten ontvangt, is mij dierbaar. Dat verhaal brengt de
essentie van het Heilig Avondmaal heel dichtbij en maakt die concreet. Samen aan tafel om zo
aangesterkt te worden om er mee naar buiten te gaan. Anderen te gaan dienen waar dat nodig
is. Naar het voorbeeld van Jezus. Van Gogh heeft de dienende Jezus heel mooi uitgebeeld.
Mijn eerste herinneringen aan het vieren van het avondmaal liggen in de Hervormde kerk in
Kameroen. De kerk van mijn jeugd. Er heerste gelukkig geen bedrukte sfeer, maar dat het
avondmaal een serieuze zaak is, was wel duidelijk. Mijn moeder kon het niet missen al was ze
misschien geen trouwe kerkbezoeker. Plechtig verdwenen de gemeenteleden achter het
koorhek, waar ze aan tafel gingen en elkaar brood en wijn doorgaven. Als kinderen hadden wij
elke zondag een eigen aparte dienst. Die begon eerder dan de volwassendienst. Buiten speelden
wij en telden wij de mensen die eerder de kerk uit kwamen, bijvoorbeeld omdat ze niet
meededen met de viering van het avondmaal. In veel Afrikaanse kerken lopen mensen ook
tijdens de kerkdienst wel in en uit.

Een andere herinnering aan de eucharistieviering is die bij Zonneschild in Amersfoort. Daar zaten
wij een paar maanden intern in verband met de opleiding Klinische Pastorale Vorming (KPV.)
De intimiteit van de kleine gemeenschap, met gasten erbij - vaak niet meer dan twintig mensen maakte het vieren van de eucharistie extra bijzonder. In die instelling voelde ik me voor het eerst
in mijn leven daadwerkelijk gesterkt na het vieren van brood en wijn.

Later deed ik als Geestelijke Verzorger in opleiding dienst in vieringen in de psychiatrische
instelling in de stad. Je wist nooit wat er bij het avondmaal ging gebeuren. Maar dat er iets
onverwachts zou gebeuren, stond vast. Mensen die de beker wijn helemaal leegdrinken, wijn op
de grond, wijn op de kleren, een handvol brood dat van de schaal wordt gepakt, een kelk die niet
meer teruggeven wordt. Enige creativiteit of improvisatievermogen was dan geen luxe.
Wij genoten. Wij genoten van de manier en overgave waarmee het avondmaal beleefd werd. Is
dit niet eigenlijk ook waar in het evangelie om avondmaal gaat?
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Die periode als student in opleiding in de psychiatrische instelling is vormend geweest voor mijn
kijk op het avondmaal. Ik leidde daar het avondmaal vaak in met de woorden: ‘aan de tafel van
de Heer vallen alle verschillen weg’. Gelijke ervaring had ik ook in de Marwei in Leeuwarden.
Enkele gedetineerden kwamen wekelijks naar de kerk. De beveiliging was onzichtbaar aanwezig.
Bij het delen van brood en wijn hadden wij buitenstaanders geen idee wie er een reguliere
cliënt, een beveiliger of een geïnteresseerde buurtgenoot was. De eerste paar keren vond ik dit
spannend, maar ik ben steeds meer gaan inzien hoe mooi dit eigenlijk is. Met elkaar de maaltijd
delen, ongeacht afkomst, levenswandel of status van je referentiekader. Jouw verhaal is welkom
aan tafel.

Wat er ten diepste aan de tafel van de Heer gebeurt, is aanvaarding. Een beweging die de
gebroken Christus naar ons uitreikt, zodat wij vanuit onze gebrokenheid naar de ander kunnen
uitreiken. De theoloog K. H. Miskotte schrijft hierover het volgende: “De grond om de ander te
aanvaarden is de verwondering over Christus’ aanvaarding van jouzelf. Die verwondering moet je
in staat stellen de ander in de christelijke gemeente de hand te reiken.”

Zelf heb ik altijd bewondering gehad voor mensen die zeggen: ik blijf niet weg maar ik wil eerst
iets klaren met mijn naaste. Want hoe kun je God ontmoeten als je je naaste niet wilt zien?

Het jaarthema van de PKN dit seizoen is ‘aan tafel!’. Een thema dat uitnodigt om komend seizoen
met elkaar na te denken over de functie van de tafel en die te doorleven. Op verschillende
manieren kun je met elkaar aan tafel gaan. Van maaltijdtafel tot verhaaltafel of tot
openkerktafel. Van koffietafel tot avondmaalstafel. Wat gebeurt er als we met elkaar aan tafel
gaan? Wie is er welkom aan tafel? Kunnen onze tafels ook bruggen slaan buiten de kerk?
Ik verheug me erop om met elkaar met het thema op weg te gaan!

Ds. Alice Buizer-Tchiengang
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Aan tafel;
U nodigt mij aan tafel
Om dicht bij U te zijn
Te proeven van het leven
Dat U deelt door brood en wijn
U leidt mij in de stilte
Ik volg U met ontzag
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag
U ziet mijn hart en leven
De onrust die verward
Mijn onbesproken vragen
Die er leven in mijn hart
U kent al mijn gedachten
Verbergen kan niet meer
In vertrouwen leg ik alles voor U neer
De beker in Uw handen
Neem ik vol liefde aan
Uit handen die verwond zijn
Waarin de tekens staan
Geen woorden meer van oordeel
Genade onverdiend
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien
U deelt met mij de maaltijd
Reikt mij verzoening aan
Uw liefde is nog groter
Dan de schuld die is voldaan
U toont mij Uw genade
Die werkzaam is in mij:
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij
Opwekking: 737
Bron: Musixmatch
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Spreken van God
“Er zij licht.
Wie de Bijbel opslaat, merkt dat er regelmatig gesproken wordt óver God.
Er wordt ook veel gesproken tót God, vooral in de Psalmen.
Wat echter het meest opvalt, is het spreken ván God.
De Bijbel vertelt van dit spreken van God. Het is zelfs het grote thema van de Bijbel.
Dat thema wordt meteen in het begin al aangeslagen. Daar lezen we dat de aarde
woest en ledig is, dat er duisternis op de afgrond is, en dan volgt: en God sprak: er zij licht
en er was licht (Gen.1:3).
Dit is het grote woord helemaal aan het begin van de Bijbel. Het is de Bijbel in een
notendop. Het is daarom goed er voor een moment bij stil te staan.
Er is een aanvangssituatie van chaos, van duisternis, waar geen echt menselijk leven
in mogelijk is. Dan wordt het duister doorkliefd, de chaos opgelost omdat God spreekt.
En de inhoud van dat spreken is: “laat er licht zijn”. In dat licht is straks wel menselijk
leven mogelijk. De hele schepping ontplooit zich in dat licht.
Alles wat er verder volgt in de Bijbel is een ontvouwing en verdieping van dit ene,
eerste woord. Het lijkt soms op een herhaling van zetten.
Steeds is er weer een vorm van “woest en ledig”. De duisternis valt in, de afgrond
gaapt, Israël wordt bedreigd, mensen gaan verloren, de waarheid raakt verduisterd,
de leugen regeert, de chaos breekt los, het gaat niet meer.
En steeds opnieuw is daar een woord, van God zelf, dat zegt: “er zij licht”.
En er was licht. Licht dat mensen raakt, licht dat op een volk valt, licht in een leeuwenkuil,
licht dat aanstoot in de morgen: een nieuwe dag.
God buigt zich over mensen in het donker, verdrijft de nacht en schept een nieuw
morgenrood.
Maar weer gaat het licht verloren. Want er is geen vat om het te vangen, het vlees is zwak,
de zuigkracht van de duisternis is groot. De groten en de kleinen, de eenzame eenlingen
en de roerige menigte, het volk en de priesters, allen vallen uit de heerlijkheid van het
licht, de heerlijkheid van God. Het smoort in goddeloosheid en in vroomheid.
Het smoort in hoogmoed en in onverschilligheid.
Het woord van het licht schemert in de verten, weerlicht aan de kimmen, maar dooft weer
uit. Tot er in het boek van de Bijbel een nieuwe bladzijde wordt opgeslagen. Daar lezen we
dat het Woord vlees is geworden. En dat dit woord “vol is van genade en waarheid” (Joh.1:14).
Het licht gaat nog weer anders schijnen, stiller, dieper, intenser, verlossender.
Het verdicht zich tot een gestalte, een naam, Jezus.
Het verbergt zich in een nederige mens van Nazareth, het verstopt zich in drie uren
duisternis aan een kruis, om juist zo definitief door te breken in het rijk van de mensen.
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De God die heeft gezegd: “uit de duisternis zal licht schijnen” heeft in ons hart
het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van Zijn heerlijkheid,
die afstraalt van het aangezicht van Christus” (2 Cor.3:6).
Het is dit licht dat de wereld in is gegaan, het is dit licht dat mensen innerlijk heeft
verlicht, dat een gemeenschap heeft gevormd van “kinderen van het licht” en dat een
weerschijn heeft gehad, hoe gemengd ook met duisternis, in de cultuur.
Zo heeft God gesproken en zo spreekt Hij nog steeds voort.
Uit: ‘Doorzichten”, A. Plaisier, voormalig scriba
van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
+

Een gebed voor onderweg
– uit: “Die voor mij uitgaat” –
Wek in ons
Wek in ons de moed
om de nacht in te gaan
met haar zorgen en schaduwen,
om de nacht aan te gaan
en uit te zien naar morgen.
Wek in ons de kracht
om de dag in te gaan
vol taken en plannen,
om de dag aan te gaan
en zin te krijgen in wat komt.
Wek in ons het verlangen
om het leven in te gaan
met haar diepten en haar hoogten,
om het leven aan te gaan
en te weten: U bent daar.
Wek in ons vertrouwen
om onszelf aan te zien
met milde ogen als van U,
om te zien: de liefde, de vriendschap,
de moed, de kracht, het verlangen.
Amen.
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Delen in “Volgen van Jezus”:
“Hoe maakt Jezus Christus jou gelukkig?
Door voor mij de weg, de waarheid en het leven te zijn”.
Toelichting:
“Wie is Jezus Christus?”
“Veel mensen denken dat het ware geluk erin ligt dat je een
comfortabel, gezond en prettig leven leidt, met mensen om je heen
die van je houden. Onbelangrijk is dat allemaal niet, maar ons diepste
geluk is te vinden in Jezus Christus.
Hij omringt ons niet met alles wat ons hart begeert, maar Hij maakt
door zijn opstanding ons leven nieuw, door zijn Geest ons hart
nieuw en door zijn Rijk onze toekomst nieuw.
De weg naar het ware geluk is niets en niemand anders dan Jezus Christus zelf.
De weg van de Wet is Hij gegaan en nu zijn christenen degenen die zijn weg gaan.
Jezus Christus is ook de waarheid in eigen persoon. Hij schenkt niet alleen het leven,
Hij is ons leven (Kol.3:4). In Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis
verborgen.”
KokBoekencentrum, Utrecht – 2019

Om mee te danken en te bidden:
“God, wij danken U,
U geeft ons het leven
U schept ruimte voor ons bestaan
wij noemen U Schepper
God, wij danken U,
U hebt ons Jezus gegeven
U redt ons van ondergang
zonde en dood
wij noemen U Verlosser
God, wij danken U
U bevrijdt ons steeds opnieuw
van dienstbaarheid en dood
wij noemen U Bevrijder
Underweis
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God, wij bidden U,
houdt ons dicht bij U
zodat wij ons nooit
door andere goden laten beetnemen.
Want U alleen bent God.
Amen.”
– “Spiegeltaal”, uitg: Narratio.
+
Bijbel-illustrator Kees de Kort is overleden.
Van hem zijn wereldwijd heel veel boeken verkocht.
En wie denkt er bij zijn werk niet aan de “Kijkbijbel” !
Die is met de “Leeswijzer” erbij (achterin) nog steeds te koop.
Hij werd ooit voor de NBG-nieuwsbrief geïnterviewd.
Daarvan geven we nu weer:
– “Een collega bij een stichting waar ik in 1964 werkte, maakte tekeningen voor het NBG,
vanwege een oproep om werk in te sturen over de Bijbel voor verstandelijk gehandicapten.
Dat leek mij ook wel wat. Ik heb snel één tekening gemaakt, van Jozef en Maria onderweg naar
Bethlehem. Die moest ik diezelfde dag nog opsturen. En dié tekening werd gekozen.”
– Daarna gaf het NBG De Kort opdracht om meer illustraties te maken – mits hij zich aan de Bijbel
hield én duidelijk tekende.
De tekeningen sloegen aan, bij verstandelijk gehandicapten en kinderen.
Uiteindelijk verschenen er 28 deeltjes in de reeks “Wat de Bijbel ons vertelt.”
Zij werden in 1992 gebundeld tot de KIJKBIJBEL.
Deze werd in zo’n honderd talen vertaald en alleen al in Nederland werden er drie miljoen
exemplaren verkocht.
De Kort: ”Ik denk dat het ligt aan de kleuren en de eenvoud en doordat ze lijken op
kindertekeningen. Beeldtaal is een universele taal.”
– “Zekerheid hebben we niet, en dat is maar goed ook” zegt De Kort als we hem vragen naar zijn
geloof. “Ik ben altijd gelovig geweest. Dat heeft met mijn werk én met mijn leven te maken.
Ik was steeds met de Bijbel bezig; dat bracht verdieping.
Geloof heeft alles te maken met vertrouwen, en dat groeide bij mij al in mijn kinderjaren.
Ik moest tijdens de oorlog weg uit Nijkerk.
We kregen een onderduiker uit Helmond en in zijn plaats moest ik daarheen, anderhalf jaar lang.
Ik kwam in een heel andere wereld. Het enige waar ik toen op vertrouwde, waren de
Bijbelverhalen die de pater me verteld had.”
– Als zijn kleinkinderen zouden vragen: “Waarom moeten we die oude Bijbelverhalen kennen?”
wat zou De Kort dan zeggen? Die zijn niet oud, ze zijn heel realistisch en dat zijn ze altijd geweest.
Ze geven goed weer hoe mensen zijn en waren. Ik ben geen preker, maar ik weet wel dat
Bijbelverhalen een grote kracht hebben. Ze bepalen ons bij de situatie waarin we leven.”
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“Het Woord leest ook ons”.
In #Protestant – een vakblad voor mensen met een functie in de kerk –
staat een stukje over “De Schriftlezing”, en iemand van een
pioniersplek in onze kerk doet de volgende duit in het zakje:
Naast de in de preek geïntegreerde Schriftlezing “benadrukken we de
toepassing in ons dagelijks leven. Zoals iemand eens zei:
“Het Woord leest ook ons.” De Bijbel spiegelt. Vraagt om reactie.
Om toewijding en een verandering in ons leven.
Door de Geest kan het Woord ons van binnenuit vernieuwen. Dit raakt
aan ons leven, en daarom vinden we het belangrijk dat er in de preek
echt aandacht is voor de toepassing. Wat vraagt dit van mij vandaag?
Welke houding, belofte of aanmoediging wil ik deze week meenemen?
+
Doorgeefluik:
a. Uit “Op weg”, ontmoeting met het Jodendom:
De permanente tentoonstelling in de Groningse synagoge in de
Folkingestraat is uitgebreid met objecten en informatie over het
Joodse leven in het grensgebied van Groningen en Ostfriesland.
Voorheen waren daar kleine Joodse gemeenschappen, zoals in
Bourtange en Groningen.
Voor meer informatie: synagogegroningen.nl
b. Uit “Petrus” over het boek “Jij mag alles zijn”,
van Griet op de Beeck, van ds. Rebecca Schoon:
“Dit boek is voor kinderen en volwassenen.
Ik heb het in één adem uitgelezen. Het gaat over Lexi,
van wie de moeder depressief is. Lexi wil het heel graag
oplossen. Als mamma naar het ziekenhuis moet, denkt
Lexi dat het haar schuld is. Het boek is confronterend,
ontroerend, maar ook hoopgevend.
Lexi vindt overal mogelijkheden en levensvreugde.
Ds. Schoon vertelt: zelf ben ik het jaar na de
geboorte van mijn jongens depressief geweest.
Twaalf jaar na dato helpt dit boek mij. Dit overkomt
zoveel mensen, het mag wel wat meer de taboesfeer uit.
En hulde voor de prachtige tekeningen van Hilde Faas,
die ook boekdelen spreken.”
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Agenda:
Donderdag 15 sept: HG kerkenraad vergadering, aanvang: 19.30 uur in de Frissel te Wergea.
Donderdag 15 sept: GK kerkenraad vergadering, aanvang: 19.45 uur in de Gerf. kerk te Warten.
Zondag
18 sept: Startzondag in de HV kerk te Warstiens, voorganger; ds. Alice Buizer uit
Leeuwarden en verzorgd door een commissie.. (programma elders in dit kerkblad)
Woensdag 21 sept: GK gemeente avond, aanvang: 19.30 uur in de Gerf. kerk te Warten.
Onderwerp: de enquête brief en het SOW proces.
Woensdag 21 sept: HG gemeente avond, aanvang: 19.30 uur in de Frissel te Wergea.
Onderwerp: de enquête brief en het SOW proces.
Woensdag 28 sept: HG kerkenraad vergadering, aanvang: 19.30 uur in de Frissel te Wergea.
Woensdag 28 sept: GK kerkenraad vergadering, aanvang: 19.45 uur in de Gerf. kerk te Warten.
Woensdag

5 okt: Breicafé; aanvang: 9.30-11.30 uur in de Gerf. kerk te Warten.

Woensdag
Wergea

5 okt: gezamenlijke kerkenraadvergadering, aanvang: 19.30 uur in De Frissel te

Donderdag 13 okt: vergadering Classis Fryslân, aanvang 19.30 uur in De Fontein kerk,
Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden.

Alvast noteren: Herdenkingsdienst is op 20 november. Plaats en tijd in volgend nummer.
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Verjaardagen:
10 september

Sjoerdje Pander - Haitjema

83 jaar

21 september

Riemer Bouma

80 jaar

28 oktober

Jantje Pijl-Hofman
86 jaar
(verhuisd naar Jabikshof in Goutum)

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:
Na een fijne maar toch wel erg warme zomer periode, gaan we weer fris van start.
‘De knytsjedagen binne wer foarby..!’.. oftewel de vakanties en rustperiodes zitten er weer op.
De scholen zijn weer begonnen, gestart in jullie nieuwe groep. Of voor het eerst samen fietsend
naar het voortgezet onderwijs, het blijft altijd weer spannend een nieuwe stap.
Oók met het oppakken van de nieuwe studie richting of een nieuwe baan. Allemaal weer heel
veel succes toegewenst. Ook hebben we weer een nieuwe start van ons kerkelijk jaar. Op
startzondag 18 sept. a.s. DV komen we dan samen in de HV kerk in Warstiens, voorganger is ds.
Alice Buizer. Het programma is verzorgd door een commissie en meer hierover staat elders
vermeld in dit kerkblad. We hopen op een fijne samenkomst met elkaar.

Op zondag 2 okt, staan we stil bij Israël zondag.
Bron PKN; https://protestantsekerk.nl/israelzondag/
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We zijn als Zijn gemeente samen onderweg, naar Zijn Koninkrijk. Lees; Hand: 2:42-47. Ook zeker
belangrijk voor de gemeente avonden die straks worden gehouden, in sept. Bemoedig elkaar
hierin en bid om de liefde en kracht van Zijn Heilige Geest, om de goede weg hierin samen te
volgen.
We bidden voor de zieken, ouderen en kwetsbaren onder ons. Voor de wereld in strijd, de
vluchtelingen, kinderen en slachtoffers hiervan. De vervolgden en verdrukten, dat ze bemoedigd
mogen blijven door Zijn Heilige Geest. Maar ook voor de jongeren en zij die afdwalen in de
klanken en drukte van het wereldgebeuren. Dat Hij ze vast wil houden en de Lamp wil zijn op hun
weg. --De kerk is van de Heer
Het woord ‘kerk’ is afgeleid van het Griekse woord ‘kuriake’. Dat betekent: dat wat van de Heer
is. Dat is beslissend. In de kerk gaat het niet om de aantallen, niet om wat we allemaal hebben.
Want de kerk is niet óns project, de kerk is van God. Natuurlijk hebben wij daarin onze
verantwoordelijkheid. Maar allereerst geeft het ons vertrouwen. Wíj houden de kerk niet
overeind, de kerk is in Gods handen. Heel de Bijbel ademt het geloof in een God die deze wereld
leidt; de toekomst in handen heeft.
In de kerk leven wij niet van meten is weten, maar van visie en vertrouwen.
Hij regeert. Daarbij heeft Hij een wonderlijke ‘stijl’ van regeren: ‘Wat in de ogen van de wereld
zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld
onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te
doen ( Kor:1:27-28). In de kerk leven wij niet van meten en weten, maar van visie en vertrouwen,
en de zegen van God.
Bron: ouderlingenblad; nov. 2020.
Door; drs. R.F. de Wit is als predikant verbonden aan de HV Gemeente te Ermelo.
Warme groet namens ds. Arend Bouman, ds. Alice Buizer en de beide kerkenraden.
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Startzondag, 18 september om 10 uur in Warstiens.

Zondag 18 september is het weer zover: een nieuwe start van het kerkelijk seizoen.
En deze keer doen we dat in Warstiens. De dienst begint een half uurtje later dan u
gewend bent, namelijk om tien uur.
En dat heeft een reden: we varen namelijk met een praam naar Warstiens. Vanaf
negen uur opstappen in Warten, bij het museum, en daarna richting Warstiens. Bij
(heel) slecht weer gaan we met zijn allen in de auto naar Warstiens.
Na de dienst in de kerk van Warstiens gaan we naar de boerderij van Piet Gerbens
om te koffiedrinken en te lunchen.
Daarna varen we weer terug naar Warten.
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scriba: J. Brinkman-Dijkstra
De Terp 98
9035 AX Dronryp
0517-234996
ClassisFryslan@gmail.com classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl

Classicaal appèl
Koudum, 27 augustus 2022
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Dringend beroep
Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode,
een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het
aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden,
het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw
gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.
Dringend behoefte
Er is op dit moment dringend behoefte aan opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers die een
verblijfsvergunning hebben gekregen (de zgn.‘statushouders’), voor wie echter geen woonruimte
beschikbaar is. Voor elke statushouder die een plek krijgt in onze steden en dorpen, kan iemand die
wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit verlicht de druk aan de poorten van de
asielcentra.
Ruimte gezocht
Onze Protestantse Kerk zoekt dringend ruimte voor kleinschalige opvang van landelijk ongeveer 300
statushouders en asielzoekers. Daarbij wordt gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke gebouwen
die u kunt vrijmaken, diaconale doorgangswoningen, enzovoort. We denken daarbij aan de opvang
zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan Oekraïense vluchtelingen zijn gaan bieden.
Ondersteuning door de landelijke kerk
De dienstenorganisatie van onze landlijke kerk bereidt zich op dit moment voor om uw gemeente en
uw diaconie te ondersteunen in deze tijdelijke opvang. Om te beginnen zijn er onlineinformatiebijeenkomsten gepland. Vandaaruit wordt u verder de weg gewezen hoe u kleinschalige
opvang kunt realiseren. U kunt zich voor een informatiebijeenkomst aanmelden via
https://protestantsekerk.nl/evenementen/online-informatiebijeenkomst-opvangcrisis/
Voor gemeenten die na die informatie echt aan de slag willen, komt er één op één begeleiding.
Underweis
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Diaconaal geld
Wij verwachten dat er de komende tijd geld beschikbaar komt vanuit de overheid en de kerk, maar dit
kost tijd. Tot dan hopen wij dat u hiervoor uw eigen diaconale gelden wilt en kunt benutten.
Samenwerking met burgerlijke gemeenten
Bij eventuele kleinschalige opvang zult u moeten samenwerken met uw burgelijke gemeente.
De dienstenorganisatie zal u hierin kunnen begeleiden.
Aanmelding kleinschalige opvang
Indien u in staat en bereid bent de komende tijd kleinschalig statushouders op te vangen, dan kunt u
zich aanmelden medewerker Kerk in Aktie mevrouw Jojanneke Dekker. j.dekker@protestantsekerk.nl
Als classis stellen we een CC. van uw reactie naar classisfryslan@gmail.com op prijs.
Het breed moderamen van onze classis hoopt van harte dat u in deze noodsituatie uw hulp en uw
mogelijkheden beschikbaar wilt stellen.
- en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! (Lied 997:1)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant
https://protestantsekerk.nl/nieuws/kerken-willen-samen-met-gemeenten-opvangcrisis-humanitairhelpen-oplossen/
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Op woensdag 31 aug. hadden en we een geslaagde gezellige middag in De Frissel.
Met een lekker bakje koffie/ thee en traktatie, maar ook nog een frisje/ advocaatje met slagroom. Er
is gezongen, gesjoeld en er zijn ook weer leuke ontmoetingen en gesprekken tot stand gekomen.
‘Wanneer doen we dit weer?’ werd er gevraagd, dus voor herhaling vatbaar.
Er zijn vast meer locaties om dit nog eens
te realiseren en dames/ heren die dit ook
wel eens willen oppakken. Klein gebaar,
groot plezier.
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Orgelconcert

De Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema verzorgt zaterdag 17 september a.s. het zevende
concert van dit seizoen in de serie "Drie jaar Bach". Dit vindt plaats in de dorpskerk te Warten,
Hoofdstraat 24.

De serie bestaat uit 24 orgelconcerten die, verdeeld over drie jaar zullen plaatsvinden in een
paar Leeuwarder kerken en in een twintigtal dorpskerken die tot de gemeente Leeuwarden
behoren. De serie brengt onder meer de complete uitvoering van Bachs Inventionen en
Sinfonien, het Wohltemperierte Klavier (deel 1 en 2), de Neumeister-koralen en de Kunst der
Fuge.

De concerten beginnen op zaterdagmiddag om 3 uur en zullen ongeveer drie kwartier duren.
De toegang is gratis. Wel is er een collecte bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

DATUM EN TIJD
za 17 september 2022 : 15:00 - 15:45

PRIJS
Volwassenen

: Gratis

Toelichting: collecte bij de uitgang.

TIS
Underweis
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FILM AVOND

BARN

De titel van deze film ten spijt – “Barn” is Noors voor kinderen – focust de regisseur vrijwel alleen op de
volwassenen die te maken krijgen met een dramatische gebeurtenis met een grote emotionele impact.
Tijdens de schoolpauze geeft de 13-jarige Lykke, dochter van een parlementslid, haar klasgenootje
Jamie, zoon van een populistische politicus, zo’n harde klap dat hij bewusteloos neervalt en later
overlijdt. Wat was de oorzaak en waarom schoot het toezicht tekort? De schoolleiding, ouders en
leerlingen moeten een manier vinden om deze gebeurtenis te verwerken wat bemoeilijkt wordt door
beschuldigingen, speculaties en tegengestelde versies van de gebeurtenis. Zo ontstaat een
indrukwekkend fresco van het leven op een school, de wereld van dertienjarigen en hun ouders, relaties
die onder druk komen te staan, politieke stromingen die streven naar saamhorigheid maar die in de weg
staan, en schuldgevoelens waar men mee verder zal moeten leven.

Waar:
Wanneer:
Inloop:
Aanvang film:

De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea
Donderdag, 3 nov. 2022
19.15 uur staat de koffie/thee klaar
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

Underweis

Pagina 20

Underweis

Pagina 21

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

Underweis

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
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

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

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

11 sept 09.30 uur

Warstiens
Carlijn Niesink
e
e
1 coll./Jong Protestant 2 coll./Kerk

18 sept 10.00 uur

Warstiens
Ds. A. Buizer-Tchiengang
Startzondag
1e coll./Zending PKN 2e coll./Kerk

Kijk ook eens op onze
Websites

25 sept 09.30 uur Warten in de Herv. Kerk
Ds. N. de Jong -Wiersema
e
e
1 coll./ Zending PKN 2 coll./ Kerk/ 3e coll.kindernevendienst
www.wartengahe.nl
www.pknwarten.com

Kopij volgende
Underweis inleveren
voor 14 oktober 2022

2 okt

09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
Ds. A. Buizer-Tchiengang
1e coll./Kerk en Israel 2e coll./Kerk

9 okt

09.30 uur Warstiens
Ds. J. Mol
e
e
1 coll./Missionair werk 2 coll./Kerk

16 okt

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

Ds. D. Deuzeman

23 okt

09.30 uur Warten in de Herv. Kerk
Ds. A. Buizer-Tchiengang
1e coll./Zending PKN 2e coll./Kerk

30 okt

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

bij

A. Bijlsma
e-mail:
hoedershun@gmail.com
of

6 nov

agbijlsma@gmail.com
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09.30 uur Warten in de Gerf. Kerk
Ds. A. Buizer-Tchiengang
Heilig Avondmaal
1e coll./Zending PKN 2e coll./Kerk
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