
 
 

Onder de kersenboom:  

 
Vertrouwen of angst? 
 
Rond 18 juni trokken enorme stortbuien, hagel en harde windstoten over 
Duitsland, België en ons land. In het Utrechtse Leersum ontwortelden duizenden 
bomen en er vielen meerdere gewonden. In Duitsland en België ook meerdere 
doden. De dijken in Limburg moesten worden versterkt en goed in de gaten 
gehouden worden. Iemand had de actie van de storm gefilmd. De planten en 
potten vlogen door de tuin, stoelen en tafels zag je voorbijkomen. We waren 
getuigen van een verwoestende kracht van de natuur. Een kind keek ook mee en 
raakte in paniek. Maar toen hoorde het kind de stem van z’n moeder op een 
heel rustige toon:  
 
“Niks aan de hand.  
Goed dat je de deur dicht hebt gedaan.  
Wel bijzonder om dit zo te zien, hè.  
Wees maar niet bang.”  
 
Het jongetje kwam langzamerhand tot rust en begon er zelfs van te genieten! 
Dat deed me denken aan dat evangelieverhaal over de storm op het meer. De 
wind jaagt de golven hoog op en de discipelen, die in kleine bootjes op het water 
zijn, vrezen dat hun einde nabij is. Het is een bekend symbolisch beeld voor ons 
kwetsbare mensenleven: dobberende bootjes zijn we op een uitgestrekte en 
onheilspellende diepte en een hevige storm kan plotseling ons leven op z’n kop 
zetten.  
 
Hoe ga je om met de figuurlijke storm in je leven? Jezus doet het voor. Terwijl de 
kleine scheepjes dreigen te vergaan in de harde storm, doet Jezus net alsof het 
prachtig weer is: hij ligt te slapen op een kussen!  
Waarom ligt hij te slapen? Wil hij daarmee zeggen dat het hem niets kan schelen 
wat er in het echte leven gebeurt? Dat hij levensmoe is misschien? Dat hij de 
harde realiteit niet aankan of niet wil zien?  
Nee, de slaap van Jezus komt voort uit geloofsvertrouwen. Dat blijkt uit Jezus 
eigen woorden. Hij ziet de angst en de paniek in de ogen van zijn vrienden en 
reageert meteen: “Waar is jullie vertrouwen? Hoe kleingelovig zijn jullie niet om 
te denken dat God deze storm niet aan kan?” 
 
Jezus weet heel goed wat de realiteit van ons bestaan is (Psalm 139). Inderdaad, 
het kan gigantisch stormen en het kan er soms naar uitzien dat alles zal vergaan. 
Maar Jezus zet iets tegenover deze realiteit: namelijk zijn geloof. Die twee 
kunnen samengaan: de realiteit onder ogen zien, maar tegelijkertijd je geloof in 
stelling brengen om ervoor te zorgen dat de realiteit je niet in zijn greep krijgt.  
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Want het evangelie vertelt dat er meer is dan de realiteit alleen. Er is ook nog een belofte. Een woord 
dat ons moed geeft, een God die niet laat varen wat zijn hand begonnen is te doen. Jezus leert ons dus 
dat we veel meer zeggenschap kunnen hebben dan we denken.  
 
Het lijkt of we machteloos zijn overgeleverd aan de stormen die in ons leven kunnen woeden. Maar 
Jezus laat ons zien dat we pas echt machteloos overgeleverd zijn, als we met de storm meegaan. Als we 
zelf ook in paniek raken. Dan valt er weinig meer te redden. Als je daarentegen rustig blijft, als je vanuit 
vertrouwen reageert, dan kan het wel eens zijn dat het leven tot rust komt. Want ook in je 
machteloosheid kun je handelen. Zoals die moeder uit Leersum, die rustig bleef toen het letterlijk 
stormde en zij haar rust overbracht op haar kind. Hun innerlijke storm bedaarde. Het is niet altijd even 
makkelijk, maar het is denk ik wel wat wij kunnen inbrengen tegen een soms zo overmachtig situatie in 
ons leven.  
 

‘Wanneer wij moeten gaan 
langs de grenzen van het leven, 

waar ziekte ons klein maakt, 
onzeker en afhankelijk, 

laat ons leven 
dan niet verlopen in de angst. 

 
Laten er mensen zijn die ons vasthouden; 

doe zelf uw Naam eer aan 
en laat U vinden 
als wij U zoeken’. 

 
Ds Alice Buizer-Tchiengang. 
 

Vredesweek 2021 - ‘inclusief samenleven’ 
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Van 18 t/m 26 september 2021 vindt de nationale Vredesweek plaats. Deze wordt georganiseerd door 
PAX. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek. 

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat 
ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze 
uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan 
aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek. 

 

 

Vredesweekdialoog 

Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. 

Vrede sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede wordt geboren als we naar elkaar omzien, naar elkaar 

luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid geven. Vrede ontstaat als de waarheid aan 

het licht komt, als recht wordt gedaan en de verzoening wordt gezocht.  

Als we om ons heen kijken, zien we de vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is 

wonderlijk, gezien alle ellende die sommige mensen hebben meegemaakt. In gemeenschappen, 

getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog, uitbuiting en uitsluiting, staan steeds weer mensen op die 

de kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van vrede en recht. 

Schaduwen in het leven. Het zijn onze ervaringen die ons perspectief op de werkelijkheid kleuren. 

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Maar het grote verschil 

met hen die systematisch worden buitengesloten, ligt diep verankerd in onze sociaal-economische en 

politieke werkelijkheid.  

De dichteres Amanda Gorman maakte een gedicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, 
waarin velen zich herkennen: ‘Where can we find light in this never-ending shade?’ Deze oneindige 
schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is 
het voor mensen die keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen 
zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en klassenverschillen. Het PAX-programma 
‘Het verhaal van mijn vlucht’ zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en zelfs de 

https://vredesweek.nl/thema-2021
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Nederlandse nationaliteit krijgen, maar ook ‘de vluchteling’ blijven, hoe graag ze dat etiket ook achter 
zich wilden laten. In de steden neemt het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken 
toe. Ook hier zitten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze 
vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk en stellen ons voor uitdagingen. 

 

Vanuit de kerkenraad 

 

Het is eind augustus, de zomer vakanties zitten er voor iedereen weer op .  

We konden allen weer genieten van een mooie zomer, een aantal van ons ging met vakantie, andere 

bleven thuis en genoten van de verhalen van terug kerende familie, kinderen en kleinkinderen.   

Zo beleefde ieder op zijn eigen manier de zomer. U heeft allen in het kerkblad Underweis kunnen lezen 

over, “Samen op weg” met de Gereformeerde kerk in Warten en hoe de gesprekken zijn verlopen. 

Naar aanleiding van deze te volgen route is er op zondag 19 september een gemeente-ochtend in  

De Frissel om 9.30 uur waarin het “Samen Op Weg” een belangrijk onderwerp zal zijn. 

Het is belangrijk dat u dit inlegvel misschien nog eens goed door leest voor eventuele vragen. 

Het is voor beide kerken best spannend, maar door er met elkaar over te praten en de Sow commissie 

die ons daar in begeleid streven wij ernaar om met beide kerkenraden en u als gemeente tot een 

bevredigend samen gaan te komen. De gezamenlijke startzondag van de Gereformeerde kerk en de 

Hervormde gemeente Wartengahe wordt gehouden op zondag 26 september 2021. Een uitnodiging en 

programma vindt u elders in dit kerkkrantje. 

Wij hopen u allen te begroeten in een kerkdienst, op de gemeente-ochtend, of op de startzondag . 

 

Janneke de Ruiter. 

 

De bloemen gingen naar: 
 

Juni 

     Wouter Schuurmans 

     Doetie Roeda 

     Jan Meinderts 

     Anneke Gerbens 

 

Juli 

     Jannie en Joop de Vries 

 

 Augustus 

     Meindert Groeneveld 

     Hiltsje Bouwma 

     Wiepie Bos 
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Uitnodiging 
 

Gezamenlijke Startzondag 

van de   

Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Wartengahe 

met voorgangers Ds. A. Bouman en Ds. A. Buizer-Tchiengang 

 

26 september 2021 

 

Wij verwachten u/jullie om 9.30 uur in de Gereformeerde Kerk te Wartena. 

Met elkaar drinken we koffie/thee, voor de kinderen is er ranja, met wat lekkers. 

Dan is er een moment van ontspanning en sluiten we de ochtend af met soep en broodjes. 

 

Opgave vóór 13 september met aantal personen. 

 

Opgave bij:   Ann Schuurmans  06-53929564     (appen of bellen) 

                        Eke Rodenburg  058-2551081 

                        Hendrika Kloosterman  06-12207881     (appen of bellen) 

                        Leentje Kalsbeek   058-2551218 

 
  
 

 
.  
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    Kinderpagina 
    Startzondag kleurplaat. 
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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/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 
  
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 

 

 
 
 
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. 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. 

 

mailto:alicebuizer@gmail.com
mailto:pw@deruiteragro.com
mailto:ghlandheer@hotmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:boerdejan@kpnmail.nl
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com


 
 

Underweis                                                   Pagina 8  
   

   

 

HERVORMDE 

GEMEENTE 

WARTENGAHE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Kijk ook eens op de    

            website 

 

www.wartengahe.nl    

 

Voorganger 

Ds. A. Buizer-Tchiengang 
De Welle 48 
8939 AT Leeuwarden 
058-2159100 
  
 
Contact pastorale werk 
  
Janneke de Ruiter- 
Donkersloot 
Palmastrjitte 6 
9005 MJ Wergea 
058-8435549 
  
 
Kopij inleveren bij: 
  
Antsje de Boer-v.d. Woude 
De Marren 45 
9005 NS Wergea 
058-2552329 
boerdejan@kpnmail.nl 
 

 

 

 

Preekrooster 
 

September 2021 

12 09.30 uur Warten Dhr. T. de Jong 

19 09.30 uur Wergea Ds. A. Buizer-Tchiengang 

   Gemeenteochtend in de Frissel 

26 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang 

     Ds. A. Bouman 

   Startzondag met de gereformeerde gemeente 

 

Oktober 2021 

03 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang 

10 09.30 uur Warten Ds. W. Tinga 

17 09.30 uur Warten Ds. de Jong 

     In de gereformeerde kerk 

24 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang 

31 Geen dienst 

 

 

November 2021 

07 09.30 uur Warten Ds. W. Tinga 

     In de gereformeerde kerk 

14 09.30 uur Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang 

21 09.30 uur ??????? Herdenkingsdienst met de 

     Gereformeerde gemeente 

28 09.30 uur Warten Ds. H. Post-Knol 

       

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


