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                                                                          Underweis  

                                         Nieuwsbrief Warten-Warstiens-Wergea 
               

               

           

 

 
In dit nummer 
 
Meditatie: 
 
Memoriam 
 
Vanuit de 
Kerkenraad 
 
Eindejaars- 
collecte 
 
Begroting 
 
Adventsdienst 
 
Krystkuier 
 
Uitnodiging 
 
Voedselbank 
 
Filmavond 
 
Kinderpagina 
 
Belangrijke 
adressen 
 
Preekrooster 
 

 

Onder de kersenboom: Spreek ons aan met uw Licht… 
 
In de gedichten van Hans Andreus speelt het licht een grote rol. Zo schreef hij de 
bekende woorden: 
 

“Gelukkig dat het licht bestaat 
en dat het met me doet en praat. 
En dat ik weet dat ik er vandaan kom. 
Van dat Licht of hoe dat heet.” 

 

Licht is voor hem gewoon dagelijks licht. Het is het licht van de zon, waar je je als 

een poes in kunt koesteren in de vensterbank.  

 

“Ik hoor het zonlicht pizzicato,  
de warmte spreekt  
weer tegen mijn gezicht.  
Ik lig languit  
in mijn huid te zingen,  
te zingen van het licht  
dat om en op mij ligt”.  
 

In zijn laatste gedicht, als hij weet dat hij aan kanker zal sterven, schrijft zegt hij:  

 
“Hoe moet het nu,  
waar blijf ik met dat licht,  
van mij, van jou,  
wanneer het vallen,  
weg in het onverhoeds  
onnoemelijke begint?”  
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Het gewone licht wordt voor hem steeds meer dan alleen licht. Het wordt, zou je kunnen zeggen, steeds 

meer een sacrament, doorzichtig tot op God. Dat hoor je door zijn teksten heen.  

Wij mensen hebben iets met Licht. We verlangen ernaar, we houden niet van het donker. Licht raakt ons. 

Zelf kan ik altijd heel erg genieten van de lage zon, het winterlicht, over het land of door de bomen.  

Als de zon dan aan het eind van de dag gaat zakken komt alles in een gouden gloed. In december,  

als de dagen kort zijn, kun je juist genieten van momenten dat het licht is.  

Licht speelt ook in de verhalen van de Bijbel een belangrijke rol. Misschien is het wel één van de 

belangrijkste symbolen. De Bijbel begint en eindigt ermee.  

Genesis 1 vertelt dat de aarde in het begin nog woest en doods was. Duisternis lag over de overvloed.  

Het eerste woord dat God spreekt is: “Er moet licht komen, en er was Licht”. God zag dat het Licht goed 

was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag en de duisternis nacht.  

Eigenlijk zou je die woorden als een soort titel of kop boven de hele Bijbel kunnen zetten. Er moet licht 

komen. Ook in het laatste boek Openbaring van Johannes (22: 5) speelt het Licht een belangrijke rol.  

Zijn toekomstvisioen eindigt met de woorden:  

 
“Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet 
meer nodig. Want God de Heer zal hun Licht zijn.”  

 

Ons wordt een toekomst beloofd waarin we zo vervuld en omgeven zullen zijn door Gods aanwezigheid 

dat er geen nacht en duisternis meer is. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal alle tranen uit hun 

ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn.  

Dat is een mooie belofte, die ons kan bemoedigen. Juist als we het moeilijk hebben. Juist als er veel 

duisternis in en om ons heen is. We leven in de tijd van advent. Een tijd in het jaar dat het donker is. 

Waarin we uitzien naar het Licht. Het lijkt of in deze donkere tijd van het jaar alles waar we ons zorgen 

over maken nog harder binnenkomt. Donkere wolken pakken zich samen over onze wereld. We hoeven 

de kranten maar te lezen. Vol berichten over de gevolgen van de opwarming van de aarde en de 

desastreuze gevolgen die daarvan wereldwijd verwacht worden. En dan zijn er nog zoveel andere 

problemen. Een wereldwijde wapenwedloop en het vluchtelingenprobleem. Het zijn berichten die ons 

niet vrolijk stemmen. Hoe houd je dan toch hoop en vertrouwen in de toekomst? Hoe houd je het vol te 

blijven geloven dat het Licht het zal winnen van het donker?  

In de tijd van advent kijken we uit naar het Licht. Met kerst vieren we dat het Licht van God ondanks alles 

doorbreekt in deze wereld. Elk jaar vieren we de geboorte van het kind dat het Licht der wereld wil zijn. 

Licht dat in ieder mens wil wonen. Met de woorden van Jesaja: “Een volk dat in duisternis wandelt,  

ziet een groot licht.” Lukt het ons om ons hart daarvoor te openen en daarin te blijven geloven? 

 

Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
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Adventsproject en Kerst Kind op Zondag - Geef licht. 

De komende vier zondagen gaan we op weg met de kleine profeet Micha. Hij vertelt de mensen dat het 

niet goed gaat in hun stad, Jeruzalem. Maar dat hoeft niet zo te blijven: God geeft licht in een donkere 
wereld. 

Micha, de profeet uit Moreset, roept ons op tot gerechtigheid en trouw aan de Eeuwige. 
Hij gebruikt scherpe woorden die onze hoogmoed ontmaskeren: naar wie luisteren wij het liefste? 
‘Geef licht!’ is onze opdracht. Maar wat vraagt dat van ons? 
Er zal een bijzondere koning geboren worden. Het verhaal van de geboorte van het kind van God staat 
centraal tijdens Kerst: Lucas 2:1-20. Voor de 4e Advent is ook het verhaal van Jozef uitgewerkt:  
hij hoort dat hij kan trouwen met Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind op Zondag. 

Biedt voorleesverhalen voor jong en oud. Er is een serie posters gemaakt waarop een kerkraam is te zien. 
Je ziet de schildering en het licht dat er doorheen schijnt. 
Zoals elk jaar is er ook een relatie met Kids in actie, verbonden met Kerk in Actie. Er is voor elke zondag 
een kyrie gebed geschreven dat samenhangt met het collectedoel. Er is ook een verhaal over de duif 
Rainbow en er is een Kids-in-actie-spaardoosje te bestellen. 

Er komt ook een Adventsboekje voor thuis, voor het hele gezin. Dit boekje is binnenkort via de 
website daaromkerst.nl gratis te downloaden.  
 
Kerstmorgen 25 december 9.30 uur in Warten, 
met medewerking van het koor Ynspiraasje. 
 
Een feestelijke viering in Warten op Kerstmorgen voor jong en oud.  
We hopen dat velen van u kerst met ons mee zullen vieren.  
Veel mensen geven elkaar tegenwoordig met kerst geschenken.  
We vieren met kerst dat God ons een groot geschenk geeft in de geboorte van een kind. Wat zit er 
allemaal in dat geschenk?  
Dat gaan we op eerste kerstdag horen. De kinderen mogen zelfs een paar cadeaus uitpakken. 
Nieuwsgierig wat erin zit? Kom dan op kerstmorgen naar de kerk. 

 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/kinderen-kids-in-actie
https://daaromkerst.nl/
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Gedicht. 

 
Licht roept God en dan gebeurt het 
aarde donker, zonneschijn.  
Licht roept God en dan gebeurt het 
dag en nacht zullen er zijn. 
Vanuit chaos wordt de aarde 
Adams plaats onder de zon. 
Water komt in golven 
maar ook water uit de bron. 
 
Licht zegt God en dan gebeurt het 
medeleven, levenspijn.  
Licht zegt God en dan gebeurt het 
wolk voor volk door de woestijn. 
Richting voor veranderingen 
waar de weg onvindbaar lijkt, 
bloeien rozen langs de paden 
uitzicht als je anders lijkt. 
 
Licht lacht God en dan gebeurt het 
baart een vrouw een mensenkind. 
Licht lacht God en dan gebeurt het 
liefde die je zomaar vindt. 
 

 
Christuslicht straalt uit je ogen 
van het kind dat naar je lacht, 
weer opnieuw de dag begroeten 
einde aan de kille nacht. 
 
Licht vraagt God en dan gebeurt het 
is er weer een nieuw begin.  
Licht vraagt God en dan gebeurt het 
jij en ik er midden in. 
Uitgenodigd te weerkaatsen 
inspiratie, warmte, gloed, 
deel uitmaken van de vreugde  
van de hoop die leven doet. 
 
Licht vraagt God en dan gebeurt het 
soms heel even in de tijd. 
Licht draagt jij en dan gebeurt het 
dicht bij jou of wereldwijd. 
Door je zijn, je woorden, je daden 
stroomt het licht over de rand, 
overvloedig mag je delen 
van het goede uit jouw hand.                                   
 

 

Tekst: R. Hassefras 
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In memoriam Leeuwkje Koopman-Hoogland. 

 
Op 27 oktober 2019 overleed ons trouwe gemeentelid Leeuwkje Koopman-Hoogland in de leeftijd van  
89 jaar. Zij kwam uit een gezin met 3 kinderen. Klaas en Leeuwkje waren 68 jaar getrouwd. Ze hebben het 
goed gehad samen. Ze kregen al vroeg verkering en hebben daardoor al snel een deel van hun 
volwassenheid gedeeld en vormgegeven. Zo deden ze samen tegelijk belijdenis, en kregen daarbij 
dezelfde tekst. Die ging over de liefde, 1 Corinthiërs 13, en stond centraal bij het afscheid van Leeuwkje. 
Die tekst werd haar levensmotto. “Want dit weet ik: God staat mij terzijde”, zei Leeuwkje eens.  
Die nabijheid mocht zij ervaren in de onverwoestbare liefde van Klaas, haar geliefde, de kinderen, 
kleinkinderen en haar zus Rienkje…. 
Leeuwkje was een toegewijde moeder. Dankbaar wisten de kinderen dat te verwoorden:  
“Mem was er altijd voor ons, niets was haar teveel”. 
Samen met Klaas bereidde ze alles altijd goed voor als ze samen op reis gingen. Haar geloof kwam tot 
uiting in haar levenspatroon en in het klaar staan en hulp bieden waar dat nodig was. Ze was een trouwe 
kerkganger en droeg op haar manier veel bij. Mooi ook hoe zij zich daarover kon uiten.  
Het praten ging de laatste tijd steeds moeilijker. Dat was zwaar voor haar, haar man en de kinderen.  
Ze kon zo veelzeggend kijken, ook in haar laatste dagen. Maar dan was het raden wat ze wilde vertellen. 
Aan het einde van haar leven, toen ze niets meer kon zeggen, hield ze je hand vast. En keek ze je aan,  
o zo nadrukkelijk. Voor Klaas is er nu een leegte ontstaan. Hij zorgde alle dagen voor Leeuwkje. Ook toen 
zij in Talma Hûs was, was hij er elke dag. Dat vond ze fijn, dat was goed te merken. Ze zijn samen de weg 
door het leven gegaan in het geloof dat God bij ze is. Nu zij is heen gegaan, vertrouwen wij in geloof dat 
zij bij God geborgen is. 
Voor Klaas is de bron van kracht gelegen in het geheim van de liefde die draagt, verdraagt en verder 
draagt, ook nu. Samen met haar geliefde, familie, vrienden, dorpsgenoten en gemeenteleden hebben wij  
op 1 november in De Bidler afscheid van Leeuwkje genomen. Daarna hebben wij haar begeleid naar haar 
laatste rustplaats, Legemar, waar we haar uiteindelijk uit handen hebben gegeven.  
Wij bidden voor Klaas en zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen dat de gedachtenis van 
Leeuwkje hen tot zegen mag zijn. 
 
Je was al zo lang ver van ons 
Droeg duizend vragen in je ogen 
en soms een enkel woord nog 
Uit jouw bijna stille mond  
Je was de tijd kwijt 
En al die dingen  
en dan ineens die glimlach 
Dat gebaar 
Herinnering 
Aan vroeger 
Het hoorde zo bij jou 
En jij  
Je hoorde zo bij ons 
                                 
 Uit: Woorden en verhalen die ons raken. 
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Wij lopen vooruit. 
 
Wij lopen vooruit. 
op wat nog niet is 
wil spelen in 
op uw toekomst 
zeggen en zingen 
alles is goed  
wat Gij hebt gemaakt 
langzaam en moeizaam 
in hoop vrees 
werken wij uw belofte uit 
bouwen wij 
aan een stad van vrede 
de nieuwe schepping 
waar Gij ons licht zijt 
alles in allen 
 
Geef ons de kracht daartoe  
Breng ons tot een  
Gelukkig einde 
God 
 
Ik wens u allen Vredevolle Kerstdagen toe  
en Shalom voor het komende jaar. 
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang.   
 

 

Vanuit de kerkenraad. 
 
We staan aan het begin van de adventstijd en leven toe naar het kerstfeest. 
In deze adventsperiode is er een kerstcampagne  ‘geef licht’.  
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker, ze moeten leven met oorlog, armoede of 
ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers en een belofte komt uit.  
De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. 
Met deze kerstcampagne delen wij dit licht met kinderen uit Zambia, Colombia, Myanmar, Moldavië en 
Nederland. 
Zo verlichten wij hun leven met geloof, hoop, en liefde. 
In de 4 advents collectes staan kinderen in deze landen centraal doe mee en geef licht! 
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Wij hopen natuurlijk weer veel mensen te verwelkomen in de feestelijke diensten in december. 
U vindt verder in deze “Underweis”  meer over deze diensten. 
Zo is er op zondag 15 december een oecumenische Adventsviering in de st. Martinuskerk in Wergea.  
Er is dan s’morgens geen dienst in onze eigen kerk. 
Op 20 december is er een concert door fanfare De Kriich met o.a. kerstmuziek in de herv. Kerk in Warten.  
Op 24 december is er geen kerstavonddienst in de kerk, maar wordt er een kerstkuier georganiseerd door 
de beide plaatselijke kerken van Warten m.m.v. koor ‘ Ynspiraasje’.    
op 25 december is kerstviering om 09.30 uur m.m.v.  koor “Ynspiraasje “. 
31 december oudjaarsavond dienst. 
Alle kerstdiensten en de oudjaarsavonddienst worden in de kerk van Warten gehouden. 
Op 5 januari 2020  Is er weer dienst in Warstiens.  
Na deze dienst is er koffie en gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen. 
 
De kerkenraad wenst u allen goede kerstdagen toe. 
 

 

In de harten van de mensen. 
 
In de harten van de mensen 
leeft een eeuwen oud gerucht, 
van een wereld die volmaakt was,  
waarvan God dacht dat hij goed was, 
lichtend beeld dat van ons vlucht. 
 
Echo die in ons blijft klinken 
vonk van God, geef ons de durf, 
‘t met dit sprankje hoop te wagen,  
tot het groeiend wordt voldragen, 
ons van binnenuit vervult. 
 
Als een kind, zo klein en kwetsbaar 
teer, maar toch vol zachte kracht, 
wordt dan Christus steeds herboren, 
wat in ‘donker leek verloren, 
wordt steeds aan het licht gebracht. 
 
Dunne draad van licht en leven, 
Geest van God die ons geleidt, 
voer door eeuwen en door dagen, 
ons naar heelheid die de aarde, 
van gebrokenheid bevrijdt. 
                                                           
Marijke de Bruijne. 
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Betinkingstsjinst 24 novimber 2019. 
 
Dit prachtige gedicht, makke troch Anna Heegstra en is troch har foarlêzen yn de betinkingstsjinst.  
Hjirûnder ek in pear foto’s fan de moaie betinkingstafel. 

 

Ferflein 

 

dizze wei bringt my dêr ’t wy wiene 

dochs nea wer wêze sille 

bylden dy ’t foar ’t geasteseach ferskine 

minge har mei toarnbeiblom en simmer 

 

de feart leit stil, ferlitten 

nimmen saait stientsjes, telt de kringen 

en tsjin de lichte fan de dyk driuw ik 

op ferjit-my-net oer it ferline 

 

boppe my ropt in fûgel 

bisto dat, dy ’t wjukken krigen hat 

ik woe dat ‘k ek op wjukken koe 

kaam ik dy temjitte boppe ’t wetter 

 

fleagen wy oer fjild en fearten 

en helle ik dy by my werom 

mar dat is in dream 

ik wit wol better 

 

©Anne Heegstra 
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EINDEJAARSCOLLECTE 2019. 
 

Jaarlijks wordt op 31 december, na afloop van de eindejaarsdienst in de Hervormde Kerk, de zogenaamde 

eindejaarscollecte gehouden. Deze collecte is bestemd voor het kerkenwerk in onze eigen gemeente.  

Voor een ieder is aan deze “ûnderweis” een eindejaarsenveloppe geniet, welke u bij de uitgang van de 

eindejaarsdienst kunt afgeven. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze enveloppe tijdens de eindejaarsdienst af te 

geven, dan zal deze enveloppe, zoals ieder jaar gebruikelijk is, in het begin van het nieuwe jaar (2020), bij u worden 

opgehaald.  

 

Wij danken u alvast voor uw bijdrage. 

 

Het College van kerkrentmeesters van de Nederlandse Hervormde Gemeente Wartengahe. 

 

 

 

AKTIE KERKBALANS 2020.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
In de periode van 18 januari t/m 1 februari 2020 zal onder het motto “Geef voor je kerk” weer de jaarlijkse actie 

kerkbalans worden gehouden.  

Alle direct betrokkenen van onze gemeente ontvangen begin januari een zogenaamde toezeggingskaart waarmee 

ze te kennen kunnen geven welke financiële bijdrage zij willen geven in het nieuwe jaar.  

 

In de periode tot en met 15 februari 2020 zal de toezeggingskaart door één van de leden van onze kerk weer bij u 

worden opgehaald. Wij hopen dat u bij het vaststellen van uw bijdrage voor het jaar 2020 zich ervan bewust zult 

zijn dat iedere lidmaat van de Hervormde kerk in deze een verantwoordelijkheid heeft.  

 

De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wartengahe. 
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BEGROTING 2020, kerkelijke gemeente Wartengahe. 

De volledige begroting van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Wartengahe ligt vanaf 

heden tot het einde van dit jaar weer ter inzage. 

De begroting ligt ter inzage bij Piet van der Velde, De Mieden 36 te Warten (058-2552874). 

Hieronder is een beknopt overzicht afgedrukt van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2020. 
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BEGROTING 2020, Diaconie Herv. Gem. Wartengahe. 

 

De volledige begroting van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Wartengahe ligt vanaf heden 

tot het einde van dit jaar weer ter inzage. 

De begroting ligt ter inzage bij Harma Landheer, Stukleane 6 te Warten (058-2551746). 

Hieronder is een beknopt overzicht afgedrukt van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2020. 
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ZONDAG 15 DECEMBER 2019 
OECUMENISCHE  ADVENTSVIERING 

 

 

 

 

 

“OPEN DE DEUR,  

WIJ VERWACHTEN BEZOEK!” 

 

St. Martinuskerk Wergea 

Aanvang: 19.00 uur 

 

O.l.v. pastor Lysbeth Minnema 

M.m.v. 

Korps ‘de Kriich’ 

Koor ‘Ynspiraasje’ 

 

 

JONG & OUD VAN HARTE WELKOM! 

 

 

Na afloop wordt er een warme drank aangeboden  

door Jeugdsoos Szdrnzll. 
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Uitnodiging. 

De Raad van Kerken Warten-Wergea-Warstiens  
nodigt U in de gebedsweek in januari 2020 uit voor:  
een korte gebedsdienst op zondag 26 januari 2020 
om 19.30 uur in De Frissel in Wergea. 
Vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee 
Thema: ”Buitengewoon”. 
Met medewerkers van de vier kerken 
Iedereen is van harte welkom! 

 
 
Planning   2019 – 2020  
15-12-19 Oecumenische  adventsviering  
20-12-19          Kerstconcert fanfare “de Kriich” 
24-12-19 Kerstavond Krystkuier door  Warten 
05-01-20  Na de dienst nieuwjaars borrel (koffie) 
09-01-20 Filmavond in de Frissel 
26-01-20          Oecumenische viering Raad van Kerken 
29-01-20          Kerkenraad 
03-02-20          Inleveren kopij Underweis 
12-02-20          Film-avond in de Frissel      
16-02-20          Gemeente-ochtend in de Frissel 
04-03-20          Kerkenraad 
10-03-20          Groothuisbezoek in de Frissel 
12-03-20          Film-avond in de Frissel 
12-04-20          Pasen 
31-05-20          Pinksteren 

 

De bloemen groet van de gemeente ging deze keer naar: 

08 sept.         Fokje  Schaap  Wergea 
15 sept.      Cathrien  Tadema Wergea  
22 sept.       Wouter Schuurmans Wergea 
13 okt.        Henk Douwsma Warten 
20 okt.        Dirk van Gorkum (organist) 
27 okt.       Reinder de Jong Wergea 
03 nov.         Jan Kamminga  Wergea 
10 nov.          Jettie Feenstra Warten 
17 nov.           Aaf Veldhuis  Wergea 
01 dec.            Mea Stelma  (organiste)  
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Voedselbankactie. 
 
Mensen en kinderen sterven van de honger, 
dagelijks zie je het op tv. 
Mensen oud en mensen jonger, 
hoe heeft de wereld er vrede mee? 
 
Kunnen we er iets aan doen 
of het enkel maar betreuren? 
Erger je je geel en groen 
of denk je: Hier zal het niet gebeuren! 
 
Armoede in Nederland is geen kwestie van kinderen die doodgaan van de honger. Het is wel een kwestie 
van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht komen door een continu 
gebrek aan geld. Om deze mensen te steunen organiseren wij dit jaar, net als voorgaande jaren, weer een 
voedselbankactie. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! 
 
Wat kunt u doen? 
Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om producten als: 
macaroni/rijst, sauzen en mixen, broodbeleg, aardappelen, harde groenten (bieten, wortels, koolsoorten, 
blik- en potgroenten) wasmiddel, toiletartikelen, babypoeder, enz.  
 
Deze producten kunt u van 9 t/m 28 december inleveren bij: De supermarkt in Wergea,  
Fam. van Werkhoven (De Greiden 6 te Warten), de katholieke kerk in Wergea, de doopsgezinde kerk in 
Grou en de gereformeerde kerk te Warten 
 
Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door het geven van een 
gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank Leeuwarden) of door u aan te melden als vrijwilliger 
(tel: 058-2553994, e-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl). 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met een vriendelijke groet, 
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens. 
 

 

 

 

 

mailto:info@voedselbankleeuwarden.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyp5GnoYbfAhUMaFAKHQ5UB4AQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/56392107/stockafbeelding-samenstelling-van-kerstversiering.html&psig=AOvVaw2pWKjEY6W872yJbMf8zrux&ust=1544015783020137
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      FILM AVOND                                                             

                                     
 

 

Fiona Maye is een gerespecteerd rechter van het Hooggerechtshof waar ze bekendstaat om haar 

professionele en weloverwogen uitspraken binnen het complexe familierecht. De 59-jarige Fiona heeft 

geen tijd om haar huwelijkscrisis onder ogen te zien, want ze krijgt een gecompliceerde zaak 

toegewezen. De 17-jarige Adam heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie niet lang meer leven. 

Vanwege zijn geloof als Jehovah’s getuige weigert Adam de noodzakelijke medische hulp te accepteren. 

Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en dood te beslissen of dat het recht op vrije wil 

toch zwaarder weegt. Haar uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden.  

                                                                                             

 

 

  Waar:      De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea     

Wanneer:      Donderdag, 9 januari 2020 
Inloop:      19.15 uur staat de koffie/thee klaar                         

          Aanvang film: 19.45 uur                                                                                          

 

 

                  Iedereen is welkom en de toegang is gratis! 
                

Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met wat  

te drinken en te knabbelen. 

 
 

        Deze aktiviteit wordt georganiseerd door de  

         Herv. Gemeente Wartengahe en heeft een interkerkelijk karakter. 

 

 

 

 

www.wartenga
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Zeg niet. 

 

Zeg niet Vader 

als jij je niet als zoon gedraagt. 

Zeg niet Onze 

als je opgesloten zit in je egoïsme. 

Zeg niet die in de hemelen zijt 

als je alleen maar aan aardse dingen denkt. 

Zeg niet Uw Naam worde geheiligd 

als je alleen maar aan je eigen eer denkt. 

Zeg niet Uw koninkrijk kome 

als je het verwart met materieel succes. 

Zeg niet Uw wil geschiede 

als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.  

Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood 

als je je niet bekommert om wie armoede lijdt. 

Zeg niet Vergeef ons onze schulden 

als je wrok blijft koesteren jegens je naaste. 

Zeg niet Leid ons niet in verzoeking 

als jij jezelf eraan blootstelt. 

Zeg niet Verlos ons van de boze 

als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.  

Zeg niet Amen 

als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt. 

 

Auteur onbekend. 
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Kerstboodschap ds. René de Reuver: 

'Wees niet bang!' 

  
Angst: het is een rode draad in onze samenleving, analyseert scriba ds. René de Reuver. Angst voor ziekte, 
voor gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het leven ... "Er is echter een tegenverhaal.  

Het verhaal van God die zegt: 'Wees niet bang'." 

In onze samenleving waart een spook rond: het spook van de angst. Angst is als een veelkoppig monster. 
Je kunt het bestrijden en het monster een kop afslaan, maar voor je het weet groeit er weer een nieuwe 
kop aan. Je kunt de angst de baas worden, maar voor je het weet heeft de angst je weer te pakken op een 
ander vlak, in een andere situatie. Het veelkoppige monster laat zich niet zomaar verslaan. 

Kortgeleden verscheen er een boek: ‘Een triomf van de angst’. De auteur analyseert in dat boek een 
aantal bekende tv-series, zoals de Amerikaanse serie Homeland. Daarin strijdt de CIA voor de veiligheid 
van het land. Maar door de serie heen loopt de rode draad van de angst: de angst voor aanslagen, voor 
terrorisme, voor de ander die niet te vertrouwen is, voor de vijand die infiltreert, voor de Russen. Ook in 
de serie Downton Abbey is angst een rode draad. Die serie speelt in een groot Engels landhuis, op de 
grens van de negentiende en twintigste eeuw. Terwijl de nieuwe eeuw zich aankondigt, verandert het 
vertrouwde leven van de lord, zijn familie en zijn personeel. De verhoudingen, die generaties lang 
hetzelfde waren, verschuiven. Het leidt tot angst en onzekerheid: wat zal de toekomst brengen? 

Ten einde raad. 

Angst als een rode draad: wellicht herkent u het wel. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden, 
voor verlies van grip op het leven. En denk ook eens aan de angst van kinderen in oorlogsgebieden,  
de angst van mensen die zo ten einde raad zijn dat ze alles achterlaten en op reis gaan om ergens anders 
een veilig heenkomen te zoeken. In een onbekende omgeving met onbekende mensen. 
Angst kan je leven vullen. We zien dat ook in de politiek, als het gaat over het kinderpardon en het 
kerkasiel. Als we het kinderpardon ruimhartig toepassen, is het hek toch van de dam? We weten het 
allemaal: angst is een slechte raadgever. Maar hoe vaak heeft dat veelkoppige monster ons wel niet te 
pakken. 

Licht uit de hemel. 

In de kerstnacht zijn er ook een aantal mannen die ineens overvallen worden door angst. Ze zitten in het 
donker bij elkaar, omdat ze op hun schapen moeten passen. Het zijn herders: stoere kerels,  
geen bangeriken. Maar dan is het alsof de bliksem inslaat: een licht uit de hemel overvalt hen, er staat 
opeens een vreemdeling bij hen. Ze worden doodsbang. Het spook van de angst heeft zelfs deze stoere 
kerels te pakken. 

 

Maar dan klinkt een stem - midden in die angstige situatie, midden in de ontreddering. ‘Wees niet bang.’ 
Die woorden klinken niet omdat er geen reden is om bang te zijn: je zult maar herder zijn en daar zitten in 
de nacht. Je zult maar … Vul het maar in, angst is vaak heel reëel. 

https://twitter.com/renedereuver
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Maar er is een tegenverhaal: het tegenverhaal van kerst. Het verhaal van God die zegt: ‘Wees niet bang. 
Ik deel jouw leven, ik laat je niet aan je lot over. Ik word gelijk aan jou, om je perspectief te geven, om je 
te laten leven uit liefde.’ Dát is het tegenverhaal van kerst. Angst verkrampt en verlamt, maar het 
evangelie van kerst geeft ruimte. Het schenkt licht en geeft vreugde. Het zet je weer op je benen, zodat je 
verder kunt met een nieuw perspectief, met vreugde. Want dat is hoe de herders op pad gaan. 

Ik wens u een vreugdevol kerstfeest. 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode 

(Overname van dit artikel is toegestaan) 
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KINDERPAGINA 

 
Kerstverhaal uit Rusland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is kerstavond en de oude schoenmaker sluit zijn winkel. ‘Panov’ staat er in mooie letters boven de 
deur, want zo heet hij. Maar iedereen noemt hem vadertje Panov, omdat hij altijd zo hartelijk en vrolijk is.  
Als vadertje Panov alleen in zijn winkel is, zucht hij diep. ‘Ach’, mompelt hij, ik voel me vandaag zo 
verdrietig. Als ik al die kinderen op straat hoor lachen, moet ik steeds aan mijn eigen kinderen denken. 
Die zijn nu groot en wonen zo ver weg. Ik zie ze bijna nooit. En dan die moeders, die hun kinderen 
roepen. Net zoals mijn vrouw dat vroeger deed. Maar ze is er helaas niet meer. Ik ben met Kerstmis 
helemaal alleen’.  
Vadertje Panov pakt de Bijbel en gaat in zijn leunstoel zitten. Bij het vuur. Dan leest hij het kerstverhaal. 
Over Jozef en Maria, die geen plaats konden vinden om te slapen. ‘Ach,’ mompelt hij, ‘waren ze maar bij 
mij gekomen. Ze hadden in mijn bed kunnen slapen’. En even glimlacht hij. Dan leest hij verder. Over de 
koningen die met prachtige cadeaus bij het kindje Jezus komen. Vadertje Panov zucht weer eens diep. 
‘Wat had ik het Kindje kunnen geven?’  
Dan staat hij op. Hij schuifelt naar zijn werkplaats. Op de hoogste plank staat een kleine stoffige doos.  
Die haalt hij eraf. Als het deksel open gaat tilt hij er twee kleine leren schoentjes uit. Jaren geleden heeft 
hij ze gemaakt voor zijn eigen zoon. Maar die heeft ze nooit gedragen, omdat ze pas klaar waren toen zijn 
voeten al weer groter waren. Met een glimlach bekijkt vadertje Panov de schoentjes. ‘Dit zijn de mooiste 
schoenen die ik ooit heb gemaakt. Ik zou ze aan het Kindje Jezus kunnen geven’.  
Hij doet de doos weer dicht en gaat terug naar zijn stoel. Weer slaat hij de Bijbel open. Maar hij is zo 
slaperig geworden dat zijn ogen dichtvallen. En even later is hij diep in slaap. Hij droomt dat Jezus bij hem 
in de kamer is. Met zachte stem zegt Hij: ‘Ik weet dat je me graag zou willen zien. Let morgen goed op.  
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Ik kom bij je langs.’  
De volgende morgen wordt vadertje Panov wakker van het geluid van de kerkklokken. ‘Ach’, roept hij uit, 
‘ik heb de hele nacht in mijn stoel gezeten. Het is al Kerstmorgen’. Terwijl hij zijn pap klaar maakt, 
herinnert vadertje Panov zich de stem. ‘Het was een droom’, zegt hij tegen zichzelf. ‘En toch weet ik zeker 
dat hij zal uitkomen’. Na zijn ontbijt gaat hij op de uitkijk staan. Hij wil Jezus niet missen. Maar alles wat hij 
ziet in de lege straten, is de straatveger. Met zwiepende bezem veegt hij de sneeuw weg voor de mensen 
die straks naar de kerk gaan. ‘Gelukkig Kerstfeest’ roept vadertje Panov. ‘Kom even binnen om een kop 
koffie te drinken. Dan word je weer warm.’ De straatveger, die het inderdaad erg koud heeft, doet het 
maar al te graag. Hij warmt zich bij het vuur en drinkt koffie. Dan lacht hij naar vadertje Panov.  
‘Bedankt hoor, vadertje.’ En hij gaat verder vegen.  
 
In de keuken zet vadertje Panov een pan koolsoep op het vuur. Daarna gaat hij snel weer bij de deur 
staan kijken of hij Jezus al ziet komen. Na een poosje komt er een meisje aan lopen. Ze loopt langzaam en 
heeft een baby onder haar omslagdoek. Ze ziet er koud en moe uit.  
‘Kom even binnen’, zegt vadertje Panov. ‘Ga daar maar zitten, bij het vuur. Dan word je weer warm.  
Hier, neem maar van deze lekkere koolsoep.’ Dan ziet hij de voetjes van de baby. Ze zijn blauw van de 
kou. ‘Maar dat kan toch niet’, roept hij uit, ‘hij heeft geen schoentjes. 
‘Ik kan ze niet betalen’, zucht het meisje, ‘mijn man is gestorven en nu ben ik op weg naar mijn neef.  
Ik hoop dat ik bij hem kan wonen, want geld heb ik niet’. Meteen schuifelt vadertje Panov naar zijn 
werkplaats. ‘Wacht maar eens even’, mompelt hij en hij haalt de schoentjes uit de doos. Vlug gaat hij 
weer terug en….de schoentjes passen precies. ‘Nu nog wat lekkers voor de baby’, zegt vadertje Panov en 
handig voert hij warme melk met een lepel.  
 
Als het meisje even later weggaat, weet ze niet hoe ze hem moet bedanken. ‘U bent zo goed voor mij 
geweest’, fluistert ze. ‘Ik hoop dat uw dromen uitkomen met Kerstmis’. Terwijl vadertje Panov het meisje 
en haar baby nakijkt, zucht hij ‘Ach ik ben bang dat mijn droom niet uitkomt. Het is bijna donker en ik heb 
Jezus nog niet gezien. Ik had zo gehoopt dat Hij langs zou komen’.  
Verdrietig slentert hij naar binnen en gaat weer in zijn leunstoel zitten, bij het vuur. Weer slaat hij de 
Bijbel open en leest het kerstverhaal nog eens. Wat is het toch een mooi verhaal. Dan ineens hoort hij 
dezelfde stem weer ‘Vadertje, heb je me gezien? Ik was de straatveger en het meisje met de baby.  
Je gaf Me eten en drinken en een warme plek. Ik was welkom bij jou’. Dan begrijpt vadertje Panov het.  
‘Dus, je bent toch gekomen’, fluistert hij zachtjes en zijn oude gezicht straalt.  
 
Naar een verhaal van Leo Tolstoj. 
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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: pwderuiter@agro.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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Antsje de Boer v.d. Woude,  
De Marren 45, 9005 NS Wergea.  
Tel. 058-2552329  
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl 
  
Contactpersonen kergebouwen: 
  
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: 
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t.n.v.: Diaconie Warten. 
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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 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 
 

December 2019 

 

01 09.30  Warstiens Ds. J. van Doorn 

08 09.30  Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang 

15 19.00  Wergea Oecumenische  R.K. kerk 

     advents/zangviering   

22 09.30  Warstiens Dhr. T. de Jong 

24 19.00  Warten  Krystkuier    

Start Hoofdstraat 66a bij S Heegstra  

 M.m.v.  Ynspiraasje 

25 09.30   Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang 

Eerste Kerstdag M.m.v. 

Ynspiraasje 

29   Geen dienst  

31 19.00  Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang  

Oudjaarsavonddienst 

 

Januari 2020 
 
05 09.30  Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang  
12 09.30   Warten  Dhr. T. de Jong  
19 09.30  Warstiens Ds. A. Terlouw  

26 09.30  Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang 
 
 
Februari 2020 
 

02 09.30  Warstiens Ds. A. Terlouw  

09 09.30   Warten  Ds. A. Buizer-Tchiengang 

16 09.30  Wergea Ds. A. Buizer-Tchiengang    
     Gemeente-ochtend  In de Frissel 
23 09.30  Warten  Dhr. T. de Jong  
  

 

 
 
 

 
 

 

 


