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“Klaag niet dat de tijden slecht zijn.
Zo wij zijn, zo zijn de tijden.
Wij zijn de tijden.” (Augustinus)
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Bij de foto:
Op 5 maart begon de 40-dagentijd. Het thema van ‘Kerk in Actie’ en van de liturgische
bloemstukken is ‘Sta in je kracht’.
De boomschijven symboliseren de kracht van de boom.
Sommige schijven hebben een barst, die ons eraan herinnert dat kracht ook te maken
heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan.
Wat is waarheid?
Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14: 6)
We leven in een lastige tijd, een mengsel van onrust, boosheid, angst, ongeloof en
het verlangen om iets te doen. Heel recent kent onze tijden ook nepnieuws en
alternatieve feiten. Niet alleen wereldwijd, maar ook in ons eigen land,

zoals laatst een politicus die nepfoto’s rond twitterde, foto's voorbij de waarheid. Iedereen heeft bovendien
zo zijn eigen waarheid. Waarom zou jouw waarheid meer te zeggen hebben dan de mijne?
Het sterkste voorbeeld is misschien wel de klimaatdiscussie. De overgrote meerderheid van de betrokken
wetenschappers zegt dat ons klimaat bezig is te veranderen en wel door ons menselijk gedrag en dat de
politiek dus maatregelen moet nemen. Toch zeggen anderen: “Dat is hun mening.”
We leven in tijden waar het er weer op aan komt ware woorden te spreken.
Ook in de kerk, zo betoogde prof. Marcel Barnard op een symposium over de kunst van het preken. Hij hield
een pleidooi om de waarheid te preken:
“Sterker dan eerder ervaar ik in deze dagen dat dit het beslissende ogenblik is om in zeeën van leugens en
propaganda, van verdeeldheid en haat, de waarheid te spreken. En krachtiger dan ooit eerder zien wij in dit
uur in de wereld geschiedenis de Pilatusvraag op ons afkomen: ‘Wat is waarheid?’ In alle kortheid en met
voorbijgaan aan alle filosofische discussies, zou ik nu willen zeggen dat waarheid in de context van het
christelijk geloof betekent: alles wat in de persoon van Jezus Christus is belichaamd aan praktijken, kennis
en waarden.”
Het gaat om een geleefde waarheid. Ergens voor gaan stáán, zoals ooit Luther stond voor de genadevolle
waarheid die hij ontdekt had. Op de Rijksdag in Worms in 1521 stond hij tegenover alle religieuze en
politieke machthebbers en sprak hij de legendarische woorden die hem zijn leven konden kosten:
“Hier stehe ich, ich kann nicht anders.” Deze woorden heeft Luther waarschijnlijk niet zelf uitgesproken. Dit
neemt niet weg dat Luther zijn leven in de waagschaal legde voor de waarheid en zich daarbij beriep op zijn
geweten en de Heilige Schrift. Hij weigerde te gehoorzamen aan Rome. Toch worden ook daar in onze dagen
ware woorden gesproken. Paus Franciscus zei het vorig jaar tegen een groep Duitse pelgrims zo: “Je kunt het
christendom niet verdedigen door tegen vluchtelingen en andere religies te zijn”. Aan ons allen het appel om
deze 40-dagentijd opnieuw te ontdekken welke waarheid Jezus voor ons belichaamt. En dan van daaruit
steeds meer te gaan leven, kwetsbaar en aarzelend, of sterk en dapper.
Het lied van de belofte (Tekst: Natalie Sleeth) (Lied 982)
In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom.
In de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.
Ds. Alice Buizer-Tchiengang.
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Nieuws van de kerkenraad:
Veertig dagen tijd op weg naar Pasen “Geloof in het leven”
“Geloof in het leven” is het thema tijdens de veertigdagentijd op weg naar Pasen. In de veertigdagentijd lezen
we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over
al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er
ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat
mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.
Palmpasen:
Op zondag 9 april willen we een oude traditie in ere herstellen en is er een Palmpasenontbijt, 's morgens om
half tien in De Frissel. We hopen met name de jonge gezinnen te mogen verwelkomen deze ochtend en zien
uit naar veel kinderen met mooi versierde Palmpasenstokken. Maar uiteraard is iedereen van harte welkom
in deze dienst!! Graag wel even doorgeven of je komt, i.v.m. de catering (kan bij een van de ouderlingen, de
gegevens staan verderop in De Underweis).

Pasen:
We vieren Witte Donderdag dit jaar 's avonds om 19.00 uur In De Frissel, Goede Vrijdag 's avonds om 19.30
en Paasochtend om 9.30 uur, beide in Warstiens.
We beginnen Witte Donderdag een half uur eerder, omdat er vast mensen graag naar The Passion in
Leeuwarden willen gaan.
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“The Passion, It giet oan”, staat er op de site van de PKN vermeld, het wordt vast een boeiend schouwspel!
Gemeenteochtend op 8 januari:
Het is ons erg goed bevallen, de gemeenteochtend en nieuwjaarsbijeenkomst op dezelfde dag. De Frissel zag
er gezellig uit, en de catering was dik in orde. Waren we als kerkenraad in de veronderstelling dat we dit jaar
als gemeente Wartengahe 25 jaar bestaan, bij het napluizen van de boeken bleek het al 30 jaar te zijn!
Gelukkig kon Anton Nieuwdam ons geheugen wat opfrissen. We hopen later dit jaar, bij het opnieuw in
gebruik nemen van ons kerkgebouw in Warten stil te staan bij dit heuglijke feit.
Op zich is het wel een bewijs dat het een goed besluit was lang geleden om samen een nieuwe gemeente te
vormen.
We sloten de ochtend af met een heerlijk stamppotbuffet uit de keukens van Fokje Hoekstra en Janneke de
Ruiter.
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Gemeenschappelijke vergadering met de kerkenraad van de Gereformeerde kerk:
Ieder jaar is er een gemeenschappelijke vergadering, elke keer op Aswoensdag. We werden deze keer gastvrij
ontvangen in de Gereformeerde Kerk. We waren allen tevreden over de gezamenlijke dienst vorig jaar en
hebben besloten in 2018 twee gezamenlijke diensten in te plannen.
Er was nog geen verslag van de jongerenwerker.
Verbouw kerk Warten:
Ons geduld wordt wel erg op de proef gesteld. Het laatste nieuws is dat de plannen nu zes weken ter inzage
liggen, daarvan zijn er nu bijna twee voorbij. We hopen maar dat er geen bezwaren zijn en dat er voor de
zomer kan worden begonnen met de verbouw.
We zijn wel tevreden over de diensten in De Frissel en zijn blij met de inzet van Joukje als kosteres tijdens de
diensten.
Groothuisbezoek:
Ook dit jaar kiezen we voor het groothuisbezoek gezamenlijk in De Frissel en wel op woensdag 5 april om
19.30 uur. De Frissel is toch ook wel een beetje de huiskamer van de gemeente. Graag even doorgeven of U
daarbij aanwezig zult zijn bij een van de ouderlingen.
Namens de kerkenraad wens ik u allen goede Paasdagen.
Janneke Ytsma.

Bloemengroet.
26/12 2016
08/1 2017
15/1
22/1
05/2
12/2
19/2
26/2
5/3
12/3

Harma Landheer
Anton Nieuwdam
Fam. Bruinsma
Fam. Boersma
Sieb Stroosma
Wiebren Epema
Harmen Posthumus
Marieke en Dick de Ruiter
Rinkje Hoogland
Piet Gerbens

Warten
Warten
Warstiens
Warten
Wergea
Warten
Warten
Wergea
Wergea
Warstiens

Jaarplanning 2017:
05 – 04
05 – 04
10 – 05
10 – 05
15 – 05
21 – 06

Underweis

Kerkenraad
Groothuisbezoek in de Frissel
Koffieochtend in de Frissel
Kerkenraad
Inleveren kopij Underweis
Kerkenraad

19.30 uur
09.30 uur
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Lieve mensen,
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven,
alle kaarten en de mooie bos bloemen die wij mochten ontvangen naar aanleiding
van het ziek zijn en overlijden van mijn broer Andre.
‘’ Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.’’
Dick en Marieke de Ruiter
Sophie
Dirk

WINTERACTIE VOEDSELBANK 2016
Het was ook dit jaar weer een succes!
We willen alle inwoners van Warten, Warstiens en Wergea heel hartelijk bedanken!
Het resultaat was weer goed.
Mede dankzij uw hulp is Stichting Voedselbank Leeuwarden in staat om elke twee weken meer dan 500
huishoudens te voorzien van een pakket!
We willen in het bijzonder de familie Hansma van Attent in Wergea heel hartelijk bedanken voor hun
medewerking.
Het is heel fijn dat er in onze dorpen oog is voor degene die het minder getroffen heeft.
Met een groet van de diaconieën van de katholieke, doopsgezinde, gereformeerde en hervormde
kerkgemeenschappen van Warten/Wergea/Warstiens.
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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:
Janneke Ytsma-Kampen,
It Foarhûs 2, 9005 RS Wergea.
Tel. 058-2552355
E-mail: ytsma32@gmail.com
Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk:
Janneke de Ruiter-Donkersloot,
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.
Tel. 058-8435549
E-mail:
Ouderling/preekvoorziening:
Fokje Hoekstra-Oosting,
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.
Tel. 058-2552271
E-mail: hoekstra@nedsight.nl
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

Redactie Kerkblad:
Antsje de Boer v.d. Woude,
De Marren 45, 9005 NS Wergea.
Tel. 058-2552329
E-mail adres: boerdejan@kpnmail.nl
Contactpersonen kergebouwen:
Kerk en consistorie 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 adres: 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.

Voozitter, 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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HERVORMDE
GEMEENTE
WARTENGAHE

Preekrooster
Maart 2017
19

09.30 uur

Warstiens

Ds. A. Buizer-Tchiengang

26

09.30 uur

Wergea

C. Moejes

Frissel

April 2017
Kijk ook eens op de
website
www.wartengahe.nl

02

09.30 uur

Warstiens

Ds. J. van Doorn

09

09.30 uur

Wergea

Ds. A. Buizer-Tchiengang

Frissel

13

19.00 uur

Wergea

Ds. A. Buizer-Tchiengang

14

19.30 uur

Warstiens

Ds. A. Buizer-Tchiengang

Frissel
Heilig avondmaal
Witte Donderdag
m.m.v. Ynspiraasje
Goede Vrijdag
m.m.v. Ynspiraasje

16

09.30 uur

Warstiens

Ds. A. Buizer-Tchiengang

Pasen

23

09.30 uur

Wergea

Ds H. Knol

m.m.v. Ynspiraasje
Frissel

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

30

Geen dienst

Mei 2017
07

09.30 uur

Warstiens

Ds. A. Terlouw

14

09.30 uur

Wergea

Ds. Huizinga

Kopij inleveren voor
15 mei 2017 bij

21

09.30 uur

Warstiens

Ds. A. Buizer-Tchiengang

28

09.30 uur

Wergea

Ds. J. van Doorn

Frissel

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

Juni 2017
Pinksteren
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4

09.30 uur

Warstiens

Ds. A. Buizer-Tchiengang

11

09.30 uur

Wergea??

Ds. J. van Doorn

18

09.30 uur

Warstiens

Ds. A. Terlouw

25

09.30 uur

Wergea??

Ds. A. Buizer-Tchiengang

Frissel

m.m.v. Ynspiraasje
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