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Gedachteniszondag.
Ook dit jaar gedenken wij wie ons zijn voorgegaan, niet op de zondag dichtbij
Allerheiligen, 3 november maar op de laatste zondag van het kerkelijke jaar op
24 november. We lezen bemoedigende en troostende verhalen. Zij vertellen
ons dat wij worden gekend en gezien in alle moeite en verdriet. Wat wij
doormaken, wie wij verliezen: het staat in perspectief: het perspectief van
Gods trouw. Aan ons is de uitnodiging om anders te gaan kijken en anders te
gaan spreken over wie ons zijn voorgegaan. En over onszelf!
Het jaar neigt zich tot stille groet,
heb rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.
Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.
De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,
en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf U in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft. (Lied 712)

Onder de kersenboom: Oud, maar de dagen nog niet zat.
Zij telt 90 jaren, heeft een heel leven achter zich en wie weet hoeveel dagen nog voor de boeg. Zij is niet
opgegroeid in een tijd van: ‘je kunt alles bereiken wat je wilt, als je er maar voor gaat’. Zij wilde wel van
alles. Aan motivatie, doorzettingsvermogen en daadkracht heeft het haar nooit ontbroken. Maar hoe
goed ze ook haar best heeft gedaan en hoe hard ze ook heeft gewerkt, zij weet: sommige dingen lukken
gewoon niet meer, kunnen gewoon niet meer. Punt! Ze heeft er vrede mee. Terugkijkend op de jaren die
achter haar liggen, kan ze deze alleen maar samenvatten met de woorden: ik heb een goed leven gehad.
Nu is ze 90, weduwe en kinderloos.
‘Het lukte gewoon niet meer’. Ja, ze moet er wel eens om lachen, als ze ambitieuze jongeren op de
televisie ziet, die keihard werken om hun grote droom te verwezenlijken: beroemd worden, een carrière,
veel geld verdienen. En ze kan het ook waarderen. ‘Als ik weer jong was, zou ik misschien ook zo praten.’
Maar ze weet ook: het leven is ook leren omgaan met teleurstellingen, beperkingen, onmacht en verlies.
In de hof van Eden stond de boom van goed en kwaad. In het verzorgingshuis staat zo nu dan een
wensboom. Als je wilt, mag je op een briefje een wens schrijven om die in de boom te hangen. Op een
later moment wordt dan door welzijnsmedewerkers gekeken of deze wens op de een of andere manier in
vervulling kan gaan. ‘Heeft u uw wens al opgehangen?’, vraag ik haar als ik bij haar op bezoek kom.
Ze heeft net boodschappen gedaan in de zorgwinkel en zit te genieten van een kop koffie. ‘Nee’, zegt ze,
‘want die van mij gaat toch niet in vervulling. Die is te duur.’ Ik kijk haar aan en zeg: ‘Ik zou hem toch maar
opschrijven en in de boom hangen. Je weet maar nooit. Soms luistert er een engeltje mee.’ Ze kijkt mij
aan en zegt met een grijns op haar gezicht: ‘U weet dat ik niet in die flauwekul geloof, maar omdat u het
zegt, mag u hem opschrijven en in de boom hangen. Zet er maar op: Ik wil met de Trans-Siberië Express
naar China.’
Een week later komt haar nicht uit Zeeland. Dat doet ze elke maand. Belangeloze aandacht heet zoiets.
Ze weet waar de erfenis naar toegaat, want dat heeft ze zelf met tante bij de notaris doorgesproken.
En dat is niet naar haar. Toch is ze er elke maand. Even naar tante. Haar oog valt op de wensboom en na
even zoeken, ontwaart ze de wens van tante. ‘Tante, ik geloof niet meer in toeval, want dit is ook mijn
wens. Ik heb het er vorige week nog met Teake (haar partner) over gehad. Hij wil niet, maar ik wel!
Dus, pak je koffers maar, ik zorg voor de tickets.’
En zo is het gegaan. Vier weken zijn ze met z’n tweeën op reis geweest. Prachtige ervaringen op gedaan
en slechts één keer gevallen. Maar niet één keer ziek geweest (nou ja, een beetje diarree dan).
Dat engeltje vindt ze nog steeds flauwekul, maar de volgende wens is al onderweg. Binnenkort vertrekt ze
voor ruim 8 dagen naar The Big Apple: New York! Met haar nicht. Wat is oud? Ja, zij is oud, inmiddels 91
jaar. Maar de dagen nog lang niet zat.
Ds. Alice Buizer-Tchiengang.
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In Memoriam Antje de Jong-Oosterloo.
Geboren 31-1-1928 en overleden op 24-9-2019.
Op 24 september overleed in alle rust mevrouw Antje de Jong-Oosterloo (Annie) uit Warten. Al vele jaren
kampte ze met ziektes en aandoeningen, maar het dempte haar strijdlust niet. Een paar weken geleden
verslechterde haar gezondheid. Bij haar thuis in Warten werd ze goed verzorgd tot haar einde gekomen
was. Opgewekt als ze was, vertelde ze over een mooie jeugd met haar ouders. Al was het armoede,
je wist niet beter. Dat hoorde bij die tijd en had haar sterker en scherper gemaakt. Ze was huisvrouw en
zorgde dat de boel bleef draaien. Zij en haar man Titus werden gezegend met de geboorte van Koos en
Geesje. Later ook met schoondochter Etta en schoonzoon Avram en de klein- en achterkleinkinderen die
kwamen.
Al ruim 25 jaar was ze weduwe van Titus de Jong. Na zijn overlijden blijft zij in Warten aan de Rounwei
wonen. Een huis met uitzicht op de tennisbaan. Met de lichamelijke beperking die ze kreeg, werd haar
wereld kleiner maar niet haar belangstelling en betrokkenheid bij wat zich afspeelde in haar dorp en in
het dagelijks leven.
Zonder te veel stil te staan bij wat ze miste, was ze dankbaar en blij met de mogelijkheden die ze had.
Zelf nog kunnen lezen en de steun van de thuiszorg, de nabijheid van de buren, haar familie en hun
kinderen, waren een grote rijkdom. Ontroerd vertelde ze en waardeerde ze hoe de kerk vroeger, in een
tijd waarin geen sociale voorziening was, een steun was voor veel mensen, zo ook voor haar opa die blind
werd.
De kerk schonk hem een harmonium (orgel), waarop haar opa blij en opgelucht reageerde: ‘Met zo’n
mooie gave hoef ik niet als bedelaar door het leven’. Hij voelde zich weer op zijn waarde geschat en ook
de hele familie.
Annie ging mee met de tijd en vertelde ook graag over vroeger, over haar man Titus.
Door haar herinneringen en verhalen over hem, hun leven samen en als gezin, voelde het alsof hij er nog
bij was. Haar vriendschap, eerlijkheid, dankbaarheid en trouw waren voor velen kostbaar.
Op dinsdag 24 september gleed ze rustig weg in de handen van Geesje en kleinzoon Dennis.
Na het condoleren in haar woonplaats volgde op 1 oktober haar afscheid in Goutum met familie en
vrienden. Annie voelde zich geborgen onder de hoede van de goede Herder.
Daarbij hebben wij stilgestaan bij haar afscheid. Dat was haar wens.
Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.
Ds. Alice Buizer-Tchiengang.
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Vanuit de kerkenraad.
Zondag 6 oktober was de startzondag. Met gemeenteleden, leden van het koor “Ynspiraasje” en een
aantal vrijwilligers gingen wij met elkaar meerijdend met auto’s naar het museum dorp Allingawier, om
daar een mooie en gezellige dag te beleven. Joukje schrijft hier een kort verslag van.
Op zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken wij in de dienst te Warten
de mensen uit onze 3 dorpen Warten, Wergea en Warstiens, die ons dit jaar zijn ontvallen.
Ons koor “Ynspiraasje“ verleent weer haar medewerking. En onze eigen predikant ds. Alice Buizer gaat
voor in deze dienst.
Op zondag 1 december is het al weer de 1e adventsdienst, de 1e kaars wordt aangestoken en onze
gedachten gaan weer langzaam richting kerst.
Op zondag 14 december is er in de kerk te Warten een concert van het korps “De Kriich”.
Zondag 15 december is er weer een Oecumenische Adventsviering in de St. Martinuskerk te Wergea.
Aanvang 19.00 uur .
Janneke de Ruiter.

Startzondag.
Op 6 oktober hebben we met elkaar de start van het kerkelijke seizoen gevierd.
Ook alle vrijwilligers/-sters zijn voor deze dag uitgenodigd.
We verzamelen ons om half tien bij “de Frissel” waarna we op weg gaan naar het mooie Friese museum
dorpje Allingawier.
Hier worden we ontvangen in “de deel” van de boerderij met koffie en gebak.
Na een hartelijk welkom van Janneke de Ruiter vertelt de 93 jarige Yde Schakel op smeuïge wijze over de
historie van Allingawier. Aan de wand hangen uilenborden, ieder uilenbord vertelt zijn eigen verhaal.
Is de boerderij eigendom of gepacht, gaat het om een vee- of bouwboer en is er veel of weinig grond in
bezit?
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Na het verhaal van de heer Schakel maken we een wandeling door de rest van de oude nostalgische
boerderij. Waarbij oude tijden herleven!
Vervolgens komen we bij elkaar in de kerk voor een korte gebedsdienst. Gekleurde kaarsen worden
aangestoken, waarmee we denken aan de mensen die ziek zijn of niet meer in ons midden.
Het koor “Ynspiraasje” zingt het lied “Morning has broken” en een aantal nieuwe liederen.
Harma Landheer vertelt het spiegelverhaal “De Zaklantaarn”. Ook in dit verhaal speelt het licht een
belangrijke rol. Na de dienst is er nog gelegenheid om rond te neuzen in het dorp. De smid is aan het
werk en ook verder is er nog veel te zien.
Sommigen zoeken de warmte op in het restaurant. Waar uiteindelijk iedereen bij elkaar komt voor het
buffet. We laten ons de soep met broodjes kroket en andere heerlijkheden goed smaken.
Na het buffet gaan de meesten huiswaarts. Wij nemen nog een kijkje in het kleine kerkje, waar een
kunstenaar zijn werk tentoon heeft gesteld. Dan gaan ook wij via een toeristische route huiswaarts.
Bedankt kerkenraad voor deze bijzondere start van het nieuwe seizoen!
Joukje (foto’s Bertus Buizer).

De bloemen groet ging deze keer naar:
September
08
Fokje schaap
15
Cathrien Tadema
22
Wouter schuurman

Wergea
Wergea
Wergea

Oktober
13
Henk Douwsma
20
Durk van Gorkum
27
Reinder de Jong

Warten
organist
Wergea
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De waarde van herdenkingszondag.
Herdenken Herontdekt.
Lange tijd was zo’n gedachtenisdienst in de protestantse kerken taboe. Het herdenken zou lijken op
bidden voor of zelfs tot de overledenen. Daar hebben de reformatoren Luther en Calvijn voor
gewaarschuwd .De gestorvenen zijn in Gods hand. Aan hun lot kunnen wij niets veranderen, ook niet
door voor hen te bidden. Het is aan Gods genade hoe het hun vergaat. Bidden doen we tot God.
Hoe dierbaar onze gestorvenen ook zijn, zij kunnen ons niet meer horen. Toch hebben verdriet en rouw
wel een plaats gekregen in de kerken van de Reformatie, ook in de eredienst. In sommige protestantse
kerken kent men het gebruik van “rouw in de kerk brengen”. In gebed en preek besteedt de dominee
aandacht aan het verdriet. In de meeste protestantse kerken wordt de zondag na een overlijden de naam
van de gestorvene genoemd, er is een moment van stilte, een kaars wordt aan gestoken en er wordt een
speciaal lied staande gezongen. Terwijl in de samenleving de aandacht voor herdenking is toegenomen, is
ook in de kerken het jaarlijks herdenken herontdekt.
Meestal met een speciale gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Buiten de kerk.
Dat de gedachtenisdienst plaatsvindt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is een traditie uit
Duitsland. In 1816 stelde de koning van Pruisen deze dag in als “dodenzondag” vanwege de vele doden
die door oorlogen in die tijd te betreuren waren. In sommige kerken worden op oudejaarsavond de
namen genoemd. Andere protestantse kerken sluiten aan bij de katholieke traditie, waarin de heiligen en
gestorvenen al sinds middeleeuwen op 2 november ( Allerzielen ) worden herdacht. Rond die periode zijn
er de laatste jaren steeds meer herdenkingen buiten de kerk, georganiseerd door uitvaartondernemers,
begraafplaatsen en zorginstellingen. Het is fijn om dan even bij elkaar te zijn. Je bent druk met alle
praktische zaken. Want na de uitvaart is het nog niet klaar. Een huis moet uitgeruimd worden en soms
klaar gemaakt worden voor de verkoop. Je komt al die spullen tegen, je bent als familie veel samen maar
dan ben je steeds bezig. Zo’n moment van even stilstaan doet toch goed.
Waarom gedenken?
Ook in de kerk zijn het delen van verdriet en het bieden van een rust moment een belangrijke motivatie
voor een gedachtenisviering. Maar het gedenken in de kerk gaat verder dan dat. Er is een gebed om
kracht, en een troost dat de dood niet eindigt met de dood. In de reformatorische traditie is het stil staan
bij een overlijden ook belangrijk om de ‘roepstem‘ die er van uitgaat. Het is een gelegenheid voor de
aanwezigen om te beseffen: ook jou leven komt ten einde. Ben je daar klaar voor? Het gedenken van
overledenen is altijd confronterend, voor wie dan ook. Van mensen die meewerken om deze gedachtenis
vieringen mogelijk te maken op welke manier ook, hoor je nogal eens, dat ze het best moeilijk en zwaar
vinden of dat ze er als een berg tegenop zien. Maar voor de nabestaanden is het ook erg moeilijk, én heel
belangrijk. Wij mogen de doden niet vergeten.
Verbondenheid.
Gedenken gaat ook om verbondenheid en gemeenschap. Dat hebben christenen van de joodse traditie
geleerd. Daarin worden bij het gedenken van de gestorvenen in de synagoge en thuis speciale gebeden
gezegd. In het jodendom is het besef sterk dat ieder mens, iedere generatie, een schakel is in de lange
geschiedenis van God met mensen. Door het gedenken blijven de gestorvenen en de levenden
verbonden, zij zijn een gemeenschap in God. Verbondenheid met wie ons voorgingen en wat zij ons
hebben voorgeleefd, zien wij terug in het herdenken in de kerk. “Eeuwigheidszondag is dan ook geen dag
om alléén maar te rouwen om wie we zijn verloren…… Want in de kerk gaat het om Christus. Gaat het om
de levende Heer. Eeuwigheidszondag gaat over het leven. Het leven met de Heer die leven geeft.’
Baete Rose is predikant in de PKN en werkt als geestelijk verzorger in de hospice en ouderenzorg.
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Beste mensen,
Ook komend seizoen willen we weer een aantal filmavonden organiseren (en mogelijk nog andere
aktiviteiten) rond maatschappelijke thema's.
De rode draad is : elkaar ontmoeten, bezinning, in gesprek raken.
Alle aktiviteiten vinden plaats in De Frissel in Wergea.
De data van de filmavonden zijn inmiddels gepland :
donderdag 9 januari 2020

: "The Children Act"

woensdag 12 februari 2020 : "Sonny Boy"
donderdag 12 maart 2020 : "The imitation Game"
Met hartelijke groet namens de toerustingscommissie :
Alice Buizer,
Janneke de Ruiter
Ann Schuurmans
Gerda Drost
Erica Haijtema
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Als je van iemand houdt.
Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en iemand
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis wat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.
Zeg niet “God zal de leegte vullen”,
want- geloof me- dat doet Hij niet.
Integendeel : Hij houdt de leegte leeg.
En helpt ons zo de vroegere gemeenschap.
met elkaar te bewaren, zij het ook met pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,
een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
als je van mij houdt.
Dietrich Bonhoeffer.
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KINDERPAGINA.
Sint Maarten & De bedelaar en de mantel van Martinus.
Het was een dag in november. Loodzware grijze wolken bedekten de hemel en een ijzige wind
blies de laatste dorre bladeren van de bomen en veegde ze voor zich uit. Over een Franse
landweg reed een groepje jonge mannen. Het waren de jonge Romeinse legeroffic ier Maarten en
zijn makkers. Ze moesten zich haasten om een rustplaats te bereiken voor het donker werd.
Het was al donker geworden toen Maarten de stad Amiens bereikte. Gelukkig stond de grote
stadspoort nog open. Juist toen hij naar binnen wilde gaan, bleef zijn paard plotseling staan.
Maarten klopte hem op de hals en sprak hem vriendelijk toe. Het hielp niet. Het dier wilde geen
stap verder doen.
Toen steeg Maarten van zijn paard af en op dat ogenblik bemerkte hij een arme man die in een
nis van de stadsmuur beschutting zocht tegen weer en wind. Hij was in lompen gehuld en
bibberde van de kou. Hoewel Maarten vaak onderweg een aalmoes aan arme mense n had
uitgedeeld, had hij die avond niets bij zich. Toch wilde hij deze man helpen en daarom nam hij
zijn zwaard en sneed zonder aarzelen zijn mantel in twee stukken. De ene helft gaf hij de arme
man, de andere hield hij zelf. Daarna besteeg hij snel zijn paard zonder de dank van de bedelaar
af te wachten en reed de stad in om zijn vrienden te zoeken. Hij vond ze in een herberg, waar ze
met rode wangen bij de wijn en brandewijn grappen zaten te maken. Toen ze merkten dat
Maarten nog maar de helft van zijn mantel had, keken ze elkaar aan. Wat was er gebeurd?
Een van de ridders schaamde zich dat hij met de anderen vooruit gegaan was zonder naar
Maarten om te kijken en hij vroeg: 'Je hebt toch niet je mantel gedeeld om één van de armen te
helpen?' Maarten antwoordde bescheiden: 'Ja, ik heb hetzelfde gedaan wat ik ook voor mijn
broer zou hebben gedaan.'
Die nacht werd Maarten wakker door een helder licht dat in zijn kamer scheen.
Christus verscheen hem in de gestalte van de arme bedelaar. Hij had de helft van M aartens
mantel om zijn schouders en zei 'Maarten heeft mij deze mantel gegeven.' Die droom maakte
diepe indruk op Maarten en hij voelde zich geroepen vanaf dat ogenblik de Christus te dienen. Hij
liet zich dopen en trad zo gauw als bij maar kon uit de dienst van de keizer. Zo werkte hij met
goedheid, liefde en opoffering onder de mensen en velen volgden zijn voorbeeld.
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Belangrijke adressen:
Voorganger:
Ds. Alice Buizer-Tchiengang,
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.
Tel. 058-2159100
Fax. 058-2990529
E-mail: alicebuizer@gmail.com
Ouderling/voorzitter:
Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk:
Janneke de Ruiter-Donkersloot,
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.
Tel. 058-8435549
E-mail: pw@deruiteragro.com
Ouderling/preekvoorziening:
Fokje Hoekstra-Oosting,
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.
Tel. 058-2552271
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com
Diaken:
Harma Landheer,
Stukleane 6, 9003 XR Warten.
Tel. 058-2551746
E-mail : ghlandheer@hotmail.com
Diaken en lid van het college van rentmeesters:
Wigle Vriesinga,
De Marren 31, 9005 MS Wergea.
Tel. 058-8448499
E-mail: wigle@impactpoeder.nl
Voorzitter, penningmeester en administrateur van het
College van kerkrentmeesters:
Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 058-2552874
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com
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Redactie Kerkblad:
Antsje de Boer v.d. Woude,
De Marren 45, 9005 NS Wergea.
Tel. 058-2552329
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl
Contactpersonen kerkgebouwen:
Kerk Warten:
Piet van der Velde,
De Mieden 36, 9003 MS Warten.
Tel. 058-2552874
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com
Kerk Warstiens:
Hedzer Weijer,
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.
Tel. 058-2551204
E-mail: hyweijer@gmail.com
Kerkgebouw “de Frissel Wergea”:
Joukje van der Meij-Abma,
De Marren 49, 9005 NS Wergea.
Tel. 058-2551965
E-mail: peterenjoukje@gmail.com
Bankrelaties:
College van Kerk- rentmeesters:
Banknummer: NL68 INGB 0000 6406 45.
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten.
College van Diakenen:
Banknummer: NL17 FVLB 0699 7457 80
t.n.v.: Diaconie Warten.
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HERVORMDE
GEMEENTE
WARTENGAHE

Preekrooster
November 2019

Kijk ook eens op de
website
www.wartengahe.nl
Voorganger
Ds. A. Buizer-Tchiengang
De Welle 48
8939 AT Leeuwarden
058-2159100
Contact pastoraal werk
Janneke de RuiterDonkersloot
Palmastrjitte 6
9005 MJ Wergea
058-8435549

10

09.30 uur

Warten

Ds. A. Buizer-Tchiengang

17

09.30 uur

Warstiens

Ds. J. van Doorn

24

09.30 uur

Warten

Ds. A. Buizer-Tchiengang

Heilig Avondmaal

December 2019
01

09.30 uur

Warstiens

Ds. J. van Doorn

08

09.30 uur

Warten

Ds. A. Buizer-Tchiengang

15

19.00 uur

Wergea

R.K. kerk

22

09.30 uur

Warstiens

Dhr. T. de Jong

24

19.30 uur

Warten

Kerstnachtdienst in de
Gereformeerde
kerk

25

09.30 uur

Warten

Ds. A. Buizer-Tchiengang

29
31

Oecumenische
zangdienst
Gezamenlijke dienst
met de geref.
Gemeente m.m.v
Ynspiraasje
Kerst m.m.v
Ynspiraasje

Geen dienst
19.00 uur

Warstiens

Ds. A. Buizer-Tchiengang

Oudejaarsdienst

Kopij inleveren bij
Antsje de Boer-v.d.Woude
De Marren 45
9005 NS Wergea
058-2552329
boerdejan@kpnmail.nl
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