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Onder de Kersenboom: ……Feest van verandering, verwondering.  

Op het Pinksterfeest gebeurt er iets: de volgelingen van Jezus raken vervuld met de 
heilige Geest.  
 
Ze gaan spreken over de grote daden van God. En ze doen dat op een manier die 
iedereen verstaat.  

Jaren geleden, toen ik voor het eerst weer terugkeerde naar mijn geboorteland 
Kameroen, bezocht ik een kerkdienst in het dorpje Bafut. Het dorpje is bekend met 
haar kerk. Het kerkje is op een hoge rots gebouwd. Een beetje achterin zat ik daar, 
maar toch in de kring van mensen uit het kleine dorpje die de tocht naar boven 
hadden ondernomen om de zondagdienst te vieren.  

Er werd weinig gesproken maar vooral gezongen. In het Pidgin, de lokale taal.  
Een soort gebroken Engels dat in de koloniale periode was geïntroduceerd door de 
Portugezen. En er werden kaarsjes aangestoken. Telkens opnieuw. En ieder deed 
dat op een moment dat het hem of haar uitkwam. Steeds weer stond er iemand 
op, pakte een kaarsje en ontstak die op één van de plaatsen die daar voor bestemd 
waren. De dienst duurde vele uren, maar dat hoefde niemand af te schrikken, 
want je kon binnenlopen op het moment dat het je uitkwam. En je kon ook weer 
weggaan als je dat wilde. Het was een voortdurend in- en uitlopen van mensen. 
Heerlijk voor de kinderen. Even de kerk in. Een kaarsje aan en weer lekker naar 
buiten. Maar ook heerlijk voor mij. Precies zo lang blijven als je zin hebt.  
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Ik luisterde naar de liturgie, ik keek naar de mensen die binnenkwamen en weggingen, ik zag de 
flakkerende lichtjes van tientallen kaarsen en ik rook de geur van wierook. Ik verstond nauwelijks een 
woord van wat er gezongen werd, maar het was mij volstrekt duidelijk: hier werden de grote daden van 
God verkondigd. Door de voorgangers en voorzangers. Maar ook door de mensen die binnenkwamen, 
een kaarsje aanstaken, even gingen bidden of luisteren en weer verdwenen. 
 
Niet vaak maak ik zo een inspirerende kerkdienst mee. En dat is eigenlijk gek, want ik verstond de 
woorden niet. En toen opeens dacht ik: nu snap ik het wonder van Pinksteren. Er is een taal die iedereen 
verstaat. En dat is de taal van de liefde, de taal van de overgave, de taal van het grote “JA” tegen dit 
leven. En die taal verstond ik in dat kerkje in Bafut.  
 
De taal die het meest intens de grote daden van God vertolkt is de taal van de liefde. En als je in de liefde 
bent, dan getuig je van de grote daden van God.  
 
De liefde van God herkende ik niet alleen in de liturgische klanken in dat Kameroense kerkje, maar ook in 
de handen die die kaarsjes pakten en aanstaken en in de mensen die binnenkwamen en weer weggingen.  
 
Het kan niet altijd Pinksteren zijn, de liefde is niet altijd te ervaren en door te geven. Maar het kan soms 
wel even Pinksteren zijn. Soms gebeurt het dat Gods liefde je vervult en dat je die zonder aarzeling ook 
weer doorgeeft, uitstraalt, cadeau doet aan een ander.  
 
Er is niets heerlijkers in het leven dan zo’n moment. Het is van God gegeven. Waar liefde is, daar is God. 
Waar liefde bloeit, bloeit ook de hoop en het geloof, tegen alle donkerheid en uitzichtloosheid in.  
Waar liefde leeft, leven wij, u, jij en ik, als nooit tevoren. Liefde is het grote wonder van Pinksteren. 
 
Persoonlijk. 

Met het heengaan van Janneke Ytsma-Kampen is er voor ons als gemeente veel veranderd en wordt ook 
veel anders. Maar toch, we mogen herpakken en doorgaan op de weg die ook Janneke graag ging.  
Ze was er altijd op een bijzondere manier voor ons, bij bijzondere en droevige dagen in ons leven.  
Haar veelzijdige deelname aan de gemeente gaf zij gestalte met warmte en aandacht.  
Ik gedenk haar met liefde.     
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
 
 

Zomervakantie.  

We naderen alweer het einde van het seizoen. De tijd vliegt steeds sneller voorbij, lijkt het wel.  
Sommige mensen trekken er al op uit. Voor de periode van de zomervakantie heeft de kerkenraad 
telefoonnummers van de vervangende predikanten. 
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Zegen.  

 
Moge God, die erbij is  
als de zon opgaat en ondergaat  
en als je de zee oversteekt,  
onderweg je schreden richten.  
 
Moge God, die je nabij is  
als je zit en als je staat,  
je met liefde omringen  
en je bij de hand leiden.  
 
Moge God, die je wegen kent  
en de plaatsen waar je uitrust,  
bij je zijn in je taak op aarde,  
het goede nieuws is dat je deelt  
en je op de eeuwige weg leiden.    

                        

Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA 

 

 

 

Gedicht. 

 
Er is iets  
dat men op aarde 
maar op één plaats vinden kan. 
Het is een grote schat. 
Men kan haar  
de vervulling van het bestaan noemen. 
En de plaats waar deze  
schat te vinden is, 
is de plaats waar men staat. 
God woont daar,  
waar men Hem toelaat. 
Dat is het waarop het  
uiteindelijk aankomt: 
God toelaten. 
Men kan Hem echter  
slechts dáár toelaten, 
waar men staat, 
waar men werkelijk staat, 
daar waar men leeft.                   
 
Martin Buber.  
  



 
 

Underweis                                                          Pagina  4  
   

Van uit de Kerkenraad. 

 

Een korte terug blik op de diensten die er gehouden zijn. 

Het begon met de Oec.  Palmpasen dienst in de RK kerk  met heel veel kinderen van de “Twamester” en 

hun ouders. Het was prachtig, er waren prachtige Palmpasenstokken gemaakt, jong en oud vond het een 

mooie dienst en is voor herhaling vatbaar. 

Daarna volgde de stille week waarin wij met ondersteuning van het koor “Ynspiraasje”, Witte donderdag 

en Goede Vrijdag vierden. 

Paasmorgen was een prachtige dienst weer was het koor “Ynspiraasje” aanwezig en hebben wij genoten 

van de prachtige liederen die werden gezongen. 

2e Paasdag: Kaas en wijn concert in Warten. 

Voor het eerst dat er na de restauratie van de kerk een concert werd gegeven op het mooie orgel. 

Het was een prachtig concert. De opkomst was wat laag, misschien door het hele mooie weer, maar de 

muziek was mooi.  

Misschien een volgend concert op een ander tijdstip om wat meer mensen te trekken b.v. een voor of 

najaarsconcert. Hier wordt over nagedacht. 

Tsjerkepaad  2019: 6 juli t/m 14 september.  

Ieder jaar is er in de zomermaanden “Tsjerkepaad” . Verschillende kerken in Fryslân zijn dan gedurende 

de zomermaanden juli t/m september op zaterdagmiddag open voor bezichtiging. 

Vorig jaar hebben we als Hervormde Gemeente Wartengahe voor het eerst hieraan meegedaan met onze 

prachtige gebouwen in Warten en Warstiens en met succes. 

Nu de kerk van Warstiens ook gerestaureerd is (we rekenen er op dat de restauratie vóór 6 juli klaar is) 

hebben we 2 prachtige kerkgebouwen om te bezichtigen. 

Met medewerking van diverse vrijwilligers uit onze drie dorpen die optreden als gastheer of gastvrouw in 

één van beide kerken, hopen wij weer diverse bezoekers te mogen verwelkomen in één of beide kerken 

in Warten of Warstiens. 
 

Na een moeilijke periode waar in het onverwachte bericht kwam dat onze voorzitter Janneke Ytsma, 

plotseling was opgenomen in het ziekenhuis met een ernstig herseninfarct. 

Na 2 dagen van hoop en bidden voor haar hoorden wij van de familie dat zij na nog een infarct aan de 

gevolgen hiervan op 22 mei is overleden. 

Onbegrijpelijk, voor familie, vrienden en andere mensen die een nauw contact met haar hadden. 

Op 28 mei is zij vanuit de Bidler begraven. Ons kerkkoor “ Ynspiraasje”, waarvan Janneke al vele jaren lid 

was, heeft als afscheid een aantal liederen gezongen en hebben wij als Hervormde gemeente 

Wartengahe en kerkenraad afscheid van haar genomen. 

Wat zullen wij haar missen! Als gemeente, kerkenraad en koor, maar ook zijn wij dankbaar voor alles wat 

zij met haar stuwende energie voor onze gemeente heeft betekend. 

 

Janneke de Ruiter Donkersloot. 
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In memoriam. 

 

Janneke Ytsma – Kampen 

Geboren 26 december 1957    † 22 mei 2019 

 

Een dierbare vriendin verliezen is ingrijpend. 

Vooral als je intensief met haar hebt samen gewerkt. 

Janneke Ytsma was een geliefd persoon in onze Hervormde gemeente Wartengahe. 

Veel mensen kenden haar als voorzitter van de kerkenraad en als voorzitter van de raad van kerken. 

Daardoor had ze vele – vele kontakten en niet te vergeten het kerkkoor “Ynspiraasje”, waar Janneke met 

heel veel plezier haar stem liet horen. 

Janneke haar motto was: onze kerk moet midden in onze dorpen staan waar iedereen jong en oud 

welkom is. 

Op maandag 20 mei kregen wij een telefoontje dat Janneke in het UMCG te Groningen lag met een 

herseninfarct. 

Die avond hebben wij het nieuws meteen verteld aan onze kerkenraadsleden en koorleden. 

Toen was het even stil, iedereen was aangeslagen. 

Gedurende twee dagen hadden wij nog even de hoop, dat het goed zou komen. 

Helaas hoorden wij op 22 mei dat Janneke alsnog was overleden. 

Die zondag daarop hebben wij als gemeente Wartengahe iedereen de gelegenheid gegeven om tot 

bezinning te komen door een kaarsje voor Janneke aan te steken. 

In verbondenheid huilden we samen en haalden herinneringen op aan een geliefd mens met vele – vele 

talenten. 

 

Het kerstkind Janneke Ytsma. 

 

Samen met haar geliefden – familie- vrienden en vriendinnen – collega’s en dorpsgenoten hebben wij in 

een overvolle “Bidler” afscheid van haar genomen. 

Een afscheidsdienst die zo bij Janneke paste. 

Een dienst van bezinning – gebed en liturgie o.l.v. ds. Daan Bargerbos. 

Centraal stond de trouwtekst van Johannes en Janneke:  

Geloof – hoop en liefde. 

Het kerkkoor “Ynspiraasje” zong enkele bekende liederen. 

Janneke hield van koormuziek, liederen uit ons liedboek met voor haar waardevolle teksten, zoals het lied 

483 uit ons liedboek was voor haar brood voor onderweg. 

 

Lit ien stjêr 

hjir of dêr 

foar ús each ferskine, 

dat wy it paad wer fine. 
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Lieve Janneke, 

Je stond zo midden in het leven en had nog zoveel te geven. 

Ideeën en plannen te over. 

En dat is in één keer voorbij. 

Voor ons was je een kei, enig in je soort. 

We zijn dankbaar voor alle mooie herinneringen. 

We vinden kracht in elkaar, in jou en hoe je was. 

Een vrouw, een verbinder, die zelfs nu nog verbinding brengt. 

 

Mei de ivige Him oer dy ûntfermje en dyn neisten treaste. 

Gean yn frede en kom feilich thús. 

 

Leentje Kalsbeek van der Woude. 
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Collecterooster. 

 

23 Juni – Vergeten vluchtelingen in Nigeria (KiA). 

Op deze zondag na Werldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over 

wie we niet vaak meer horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen 

mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en 

getraumatiseerd. Kerk in Aktie biedt noodhulp, ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen 

en stimuleert, samen met lokale kerken, moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling 

van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen.  

Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere 

toekomst. 

30 juni – Wheels4Africa  (via Johanna Popkema van Bolhuis). 

In de binnenlanden van Afrika zijn weinig ziekenhuizen en klinieken. Om hier te komen, moeten mensen 

grote afstanden afleggen. Er zijn ook te weinig geschikte vervoersmiddelen, waardoor er nog steeds 

mensen onderweg sterven of te laat bij de hulp zijn, zoals veel zwangere vrouwen. Goed vervoer voor 

ziekenhuizen, klinieken, artsen en ander medisch personeel in West-Afrika is een absolute noodzaak. 

Wheels4Afrika maakt voertuigen geschikt voor de veeleisende omstandigheden in dat gebied en zorgt 

ervoor dat ze er komen en in bedrijf blijven. 

Johanna draagt dit doel voor, omdat ze onder de indruk is van de persoonlijke inzet van de twee mensen 

die deze stichting dragen. Ze weten uit eigen ervaring wat nodig is en zorgen dat het er komt. 

7 juli- Vakantiepret voor kinderen in armoede  (KiA). 

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie 

al hun klasgenootjes uitvliegen, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Aktie 

vijfduizend kinderen, die opgroeien in armoede, kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. 

Kerk in Aktie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en 

kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. 

Collecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret? 

14 juli – Imena Foundation. 

De Afrikaanse meisjesnaam Imena betekent “droom”. In grote delen van Afrika dromen veel mensen van 

een betere toekomst. Een toekomst waarin schoon drinkwater voor iedereen beschikbaar is, net als 

medische zorg en voedselzekerheid. Een toekomst ook, waarin kinderen eenvoudig toegang hebben tot 

onderwijs, nog zo’n belangrijke voorwaarde om in een betere leefomstandigheid te komen. 

Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen en 

voedselzekerheid in Afrika. Imena Foundation probeert hiermee een steentje bij te dragen aan het 

verwezenlijken van de zogeheten Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

Imena Foudation biedt ook noodhulp (voedsel en medicijnen) en helpt bij de opbouw van kerkelijke 

gemeenschappen. 
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21 juli – Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Fryslân (pba). 

De interkerkelijke werkgroep heeft als doel de Friese kerkelijke gemeenten te helpen met de verbetering 

van de integratie en acceptatie van homoseksualiteit. Daarvoor organiseert de werkgroep o.a. 

voorlichtings- en discussiebijeenkomsten in kerken. Daarnaast wordt jaarlijks een Roze Viering 

georganiseerd (zoals in 2018 in Grou). Uw bijdrage wordt besteed aan het intensiveren van voorlichtings- 

en discussiebijeenkomsten. 

28 juli – Markol. 

De Stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel om, zonder winstoogmerk,de watersport 

gebonden recreatie in Friesland voor mensen met een beperking te bevorderen. Om dit doel te 

realiseren, is in 2007 het schip de Markol in de vaart genomen. Instellingen, scholen, stichtingen of 

belangenverenigingen voor mensen met een beperking kunnen de Markol voor één- of meerdaagse 

tochten huren. Stichting Markol verzorgt ook met inzet van vrijwilligers die de vaartocht tot een 

fantastische ervaring maken. 

 

Meer vraag naar Bijbels. 

De Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) plaatst jaarlijks meer dan 100.000 Bijbels in 

Nederland. Ook in 2018 is dit aantal weer overschreden. Het gaat hier om Bijbels in verschillende talen. 

Bijna twee derde van de bestelde Bijbels zijn in een andere taal dan Nederlands. 

Waren in de voorgaande jaren de talen van de asielzoekers – Arabisch, Farsi, Dari en Tigrinya – koplopers, 

in 2018 is er een lichte verschuiving naar Pools, Russisch en Roemeens. Ook vanuit gevangenissen en 

ziekenhuizen neemt de vraag naar anderstalige Bijbels toe.  

Nederlands. 

De Bijbelvereniging biedt alle vertalingen in het Nederlands aan, van de Statenvertaling tot de Bijbel in 

Gewone Taal. De verschillende vertalingen worden vaak naast elkaar gelezen. 

Aan de vraag naar Nederlandse Bijbels is merkbaar dat de generatie die zich had afgekeerd van het 

christelijke geloof, afneemt. Jongeren die van huis uit weinig of niets hebben meegekregen van het 

christelijke geloof, tonen juist nieuwsgierigheid naar de Bijbel. Yvonne Zonderop, schrijfster van het boek 

“Ongelofelijk” constateert een verrassende “comeback” van religie. Wij ervaren de juistheid van haar 

waarneming door de toenemende belangstelling. 

Daarnaast zien we dat jonge ouders willen dat hun kinderen de Bijbelse verhalen kennen. Niet altijd 

omdat zij zelf gelovig zijn, maar omdat ze wel duidelijk voor ogen hebben dat de Bijbelse verhalen 

onderdeel zijn van de Nederlandse cultuur. Kennis van deze verhalen zien ze als onderdeel van de 

opvoeding. Er ontstaat nog een andere vraag. Regelmatig worden kinderbijbels besteld voor 

verpleegafdelingen of dagbestedingsprojecten. En gezien de vraag naar een Bijbel in grote letters,  

laten we deze opnieuw drukken. Onze ambitie is dat iedereen die belangstelling heeft voor de Bijbel,  

deze kan lezen in de eigen taal en passend bij de eigen levensfase. De Groot Letter Bijbel is daarvan een 

onderdeel. De vraag naar de Bijbel neemt dus, ondanks het afnemende kerkbezoek, eerder toe dan af. 

Dat is niet verwonderlijk nu grote groepen mensen bezig zijn met het zoeken naar de wortels van de 

Nederlandse cultuur en samenleving. 

Meer informatie over de Bijbelvereniging en de op voorraad zijnde uitgaven, treft u aan op  

www.bijbelvereniging.nl 

http://www.bijbelvereniging.nl/
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Kinderpagina. 

Hoe het lieveheersbeestje aan zijn naam komt. 

 

 

 

 

 

 

 

Lang geleden heette het lieveheersbeestje nog geen Lieveheersbeestje, maar gewoon "Heersbeestje", 

omdat hij altijd over iedereen de baas speelde.  

Hij was helemaal zwart. En niemand vond hem aardig. Want Heersbeestje hield alles wat hij had 

voor zichzelf. Als hij lekkere luisjes had, kreeg niemand er wat van.  

 

Op een dag kwamen er wat insecten langs, die een lange reis achter de rug hadden.  

Heersbeestje was net luisjes aan het bakken met boter en suiker. "Geef ons alsjeblieft wat te 

eten, we hebben zo’n honger". En weet je wat Heersbeestje dacht? "Vooruit, ik geef ze wat".  

En toen hij dat gedaan had, verscheen er ineens een rood stipje op zijn zwarte schild.  

Hij liep door het dorp en de andere insecten zeiden verwonderd: "Wat een mooi rood stipje heb 

je daar”!  

 

Heersbeestje besloot nog een keer aardig te zijn voor een ander. Zo kreeg hij zijn tweede rode 

stipje. Nu had hij de smaak helemaal te pakken. Heersbeestje begon steeds meer weg te geven en 

er verschenen steeds meer rode stipjes op zijn schild, totdat het helemaal vuurrood was met nog 

maar een páár zwarte vlekjes.  

 

 
 

En zijn vrienden noemden hem niet meer Heersbeestje maar Lieveheersbeestje.  

Zo is het gegaan. Echt waar. 

En als je soms nog weleens een zwart lieveheersbeestje ziet met rode stipjes, dan weet je:  

die is het nog aan het leren. Net als wij... 
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 Kleurplaat: “de Verloren Zoon”.  
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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: pwderuiter@gmail.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 adres: 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 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. 
 

mailto:alicebuizer@gmail.com
mailto:pwderuiter@gmail.com
mailto:ghlandheer@hotmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:boerdejan@kpnmail.nl
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:peterjoukje@gmail.com
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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 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 
 

Juni 2019 

23 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang  

30    Geen dienst  

 

Juli 2019 

07 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang  

14   Geen dienst  

21 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong  

28 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang  

 

Augustus 2019 

04 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong  

11 09.30 uur Warten Ds. A. Elverdink In de geref. kerk 

18 09.30 uur Warstiens Ds. J. van Doorn Met de geref. 
gemeente 

25   Geen dienst  

 

September 2019 

01 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong  

08 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang  

15 09.30 uur Warstiens Ds. J. van Doorn  

22 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang  

29   Geen dienst  

 

Oktober 2019 

06   Startzondag Verrassing 

13 09.30 uur Warten Ds. J. van Doorn  

20 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong  

27 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang  

 
November 2019 

03 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong  

10 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang Heilig Avondmaal 

17 09.30 uur Warstiens Ds. J. van Doorn  

24 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang  

 
 


