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Zo mooi! 
Even stilstaan in de tijd 
die loopt en tikt en holt, 

genieten van dit mooi moment 
in Gods rijke scheppingskracht, 

de aanblik van wat komt. 
 
 

Even stilstaan in zijn rijk 
dat zich op de aarde toont 
in een moment van stilte 

met Hem die bewoont. 
                                   
                                                                  

Coby Poeleman.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Underweis                                                          Pagina  2  
   

Vrede verbindt over grenzen?

 

De kerkgemeenschap is een bijzondere plek, omdat alle generaties daar samenkomen.  

Onze samenleving kent allerlei groepen waar mensen zich terugtrekken op grond van leeftijd, 

opleidingsniveau, welvaartsniveau. Digitaal worden we door sociale media zoals Google en Facebook 

allemaal ingedeeld op basis van wat zij van ons weten. Daardoor komen we op internet vooral mensen en 

opvattingen tegen die aansluiten bij onze voorkeuren. We leven in die zin in streng gescheiden ‘bubbels’. 

Het is overzichtelijk om gelijkgestemden te ontmoeten. Het wordt pas echt spannend en leerzaam als je 

je durft te verdiepen in mensen die heel anders dan jij in het leven staan. Dat vraagt om het veranderen 

van je perspectief en even over je eigen grens heen kijken.  

De kerkgemeenschap mag daarvoor een oefenplaats zijn. Generaties komen daar samen, mensen zo 

verschillend als we zijn. De één fit, de ander met een kwetsbare gezondheid, verschillend op allerlei 

gebieden.  

Als kerkgemeenschap weten we ons verbonden met zo vele zusters en broeders binnen en buiten de kerk 

in Christus uit allerlei culturen en windstreken. Met als diep besef: wij zijn allemaal Gods schepselen, of je 

nou gelooft of niet. Geliefd en gekend door de Eeuwige.  

In onze Protestantse gemeente Wartengahe  komen we elkaar tegen, mensen die allemaal dorst kennen. 

Het is goed om te merken hoe verschillende generaties in elkaar geïnteresseerd zijn. Hoe verschillende 

generaties ook naar elkaar omzien. Er wordt veel gegeven om kinderen en tieners. En die weten weer 

heel goed, dat ouderen erg eenzaam kunnen zijn. Als kerkgemeenschap komen we elkaar tegen. Maar in 

hoeverre gaan we ook met elkaar in gesprek? Komen we met elkaar tot een echt gesprek. 

 JOP, de kinder- en jongerenorganisatie van de PKN, roept kerkgemeenschappen op om écht inclusieve 

gemeenschappen te worden. Dat betekent niet nog meer activiteiten bedenken, en zeker niet denken 

vóór kinderen en tieners, vóór ouderen. Niet voor elkaar, maar in gesprek met elkaar. Ons hart wordt 

gevraagd! Het gaat om relaties tussen mensen. En een relatie vraagt tijd, en inzet, en bereidheid om je 

leven met de ander te delen. Als we als gemeenschap Gods liefde willen laten zien en doorgeven, zullen 

we samen moeten bouwen, er voor elkaar moeten zijn. Dan delen we de mooie gebeurtenissen en de 

lastige, je huilt en lacht met elkaar, je corrigeert en bemoedigt elkaar, en je geeft elkaar hoop en 

perspectief. Dat gebeurt gelukkig al wel. Maar door méér samen op te trekken, méér te delen, laten we 

elkaar ook meer zien van God, die ons liefheeft en kent.  

In een debat op 10 april beaamde Dr. Angela Roothaan, filosoof aan de Vrije Universiteit een interessant 

betoog van de Kameroense filosoof Pius Mosima in onder meer Trouw van 9 april 2019 met de woorden: 

“We creëren onze eigen identiteit en de identiteit van anderen. Dat is geen probleem, zolang we maar 

begrijpen dat dit tijdelijke constructen zijn. Aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen en zijn we 

allemaal begaan met dezelfde existentiële vragen over leven, dood, gemeenschap en geluk.” 

 

Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
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In Memoriam Jelmer de Groot. 
  

Op  3 augustus 2019 overleed in Venhuizen ons gemeentelid Jelmer de Groot.  

Hij was 92 jaar. 

 

Jelmer werd op 10 april 1927 geboren in Friens. Na het overlijden van zijn  

vrouw Jantje Sytsma verhuisde hij naar Drachten. Jelmer en Jantje werden gezegend met vier kinderen. 

Het verlies van zijn vrouw en twee kinderen bleven een groot gemis in zijn leven. Ondanks dat verdriet 

probeerde hij altijd lichtpuntjes te blijven zien en verder te gaan. En hij wist altijd zo mooi over zijn vrouw 

en kinderen te vertellen. 

 

Jelmer had ook een uitgesproken belangstelling voor de natuur. Met een groepje mensen met liefde voor 

vogels ging hij in het voorjaar vaak eieren zoeken en nesten markeren om ze te beschermen.  

 

Jarenlang was hij lid van de kerkenraad. Hij was een spontane en vriendelijke man.  

En zingen was één van zijn hobbies. Hij was dan ook lid van het koor in Wergea,  

waar hij lang heeft gewoond.  

 

Het contact met onze gemeente Wartengahe bleef altijd. Af en toe kwam hij naar een bijzondere 

kerkdienst of naar een activiteit van het toerustingsprogramma. Zo kwam hij op een keer spontaan naar 

een ochtendbijeenkomst over ‘De kunst van het ouder worden in de Westerse en de Afrikaanse context’.  

 

Jelmer blijft in gedachtenis bij ons en wij geloven dat hij geborgen is in Gods eeuwig licht. 

 

Wij wensen Lamkje en Wim, Hinke en Teake, Kryn en Gonny en alle pake- en oerpakesizzers veel sterkte 

toe en dat zij de herinneringen aan heit, pake en oerpake mogen blijven koesteren.  

 

Zij zijn niet waarlijk dood,  

Die in onze harten leven. 

 

                           De Génestet. 

 

Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
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Vanuit de kerkenraad. 
 
Het is weer eind augustus de zomervakantie zit er voor velen weer op. 
Ook de scholen beginnen weer, voor veel kinderen weer spannende weken.  
Naar een andere school of nieuwe klas, nieuwe kinderen in je klas of op een andere school allemaal 
spannend!  
Wij wensen jullie allemaal een goed nieuw schooljaar toe, groot en klein en veel sterkte op jullie nieuwe 
school of in jullie nieuwe klas. 
Ook de kerkenraad heeft haar eerste vergadering er weer op zitten. 
De eerste datums zijn weer vast gesteld, om bij elkaar te komen om te vergaderen. 
Om te beginnen bij de  datum van de startzondag, deze is op 6 oktober 2019 en zal deze keer iets heel 
anders worden als de vorige keren. 
Wij willen graag alle vrijwilligers  met hun man/vrouw of vriendin uitnodigen om deze dag met ons mee te 
vieren ook ons koor  “Ynspiraasje”.  Bent u benieuwd wat we deze dag gaan doen? Lees de uitnodiging en 
geef u snel op! 
 
Wij als kerkenraad zouden het fijn vinden om jullie op 6 oktober te ontmoeten. 

 

 

De bloemen groet ging deze keer naar: 
 
21 april Wouter en Ann Schuurman Warstiens 
28 april Douwe Wartena  Warten 
05 mei  Freekje Veenstra  Wergea 
12 mei  Aletta de Vries   Warten 
21 mei  Janneke de Ruiter  Wergea 
26 mei  Sjoerd  Wartena  Warten 
02 juni  Menno Pothof   Wergea 
09 juni  Familie van de Lageweg Olterterp 
23 juni  Wip Sytema   Warga 
21 juli  Ytsje Bruinsma  Warstiens 
28 Juli  Anna van Dijk   Warten 
04 Aug. Jan de Boer   Wergea 
18 Aug.  Lammert Kalsbeek  Wergea 
 
 
Betankje. 
Graach wol ik de tsjerkerie tank sizze foar it moaie bosk blommen dy’t ik krigen ha op  
4 augustus. Tige tank. 
 
Groetnis Jan de Boer.  
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UITNODIGING 
 

 

 

Op zondag 6 oktober a.s. staat de STARTZONDAG  van de Herv. Gem . Wartengahe gepland. 

 

Als kerkenraad hebben we dit jaar besloten om de startzondag van onze kerkelijke gemeente te houden 

in het Museumdorp Allingawier.  Het karakteristieke terpdorp werd ooit bestempeld als één van de tien 

mooiste plaatsen van Nederland.  

 

Het is de bedoeling dat we om ca. 09.30 uur vertrekken vanuit Wergea (De Frissel). Na aankomst in 

Allingawier staat er koffie met iets lekkers voor ons klaar. Na de koffie houden we een korte Vesper 

waarna er een rondleiding door het museumdorp is. Hier wordt u iets verteld over het museumdorp , 

incl. het verhaal over ûlebuorden. Hierna is er een Fryske bôle tafel. Na de bôle tafel is een ieder weer vrij 

om te doen wat hij of zij wil. 

 

Hopelijk spreekt het programma u aan en mogen we u en uw echtgenoot, partner, vriend of vriendin  

verwelkomen op onze startzondag. 

Aanmelden kunt u tot 1 oktober  a.s. bij:  

 

Fokje Hoekstra,  per mail:  fokjehoekstra66@gmail.com of per telefoon: 058-2552271 . 

of  

Janneke de Ruiter, per mail:  pw@deruiteragro.com of per telefoon: 058-8435549. 

 

Graag dan ook even aangeven of u zelf wilt rijden of dat u mee wilt rijden. 

 

 
 

De kerkenraad van de Herv. Gem. Wartengahe. 

mailto:fokjehoekstra66@gmail.com
mailto:pw@deruiteragro.com
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Tsjerkepaad 2019. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ieder jaar is er in de zomermaanden “Tsjerkepaad”.  
 
Verschillende kerken in Fryslân zijn dan gedurende de zomermaanden juni t/m september op 
zaterdagmiddag open voor bezichtiging. 
Dit jaar deden wij als Hervormde Gemeente Wartengahe voor de 2e keer mee. 
 
De eerste weken liep het wat stroef maar daarna hebben wij diverse bezoekers mogen verwelkomen in 
één van onze beide kerken. 
 
Met behulp van diverse vrijwilligers hebben wij ook deze zomer dit weer kunnen organiseren en met 
succes! 
 
Alle vrijwilligers heel, heel hartelijk dank voor jullie inzet, want zonder jullie hadden wij dit niet kunnen 
doen. 
 
 
Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wartengahe. 
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      FILM AVOND                                                             

                    
 

 

Broken Memories (winnaar van 6 Awards) is een schitterend verhaal over de verhouding tussen zoon 

Levi  en vader Jasper, die lijdt aan de ziekte Alzheimer. Levi heeft zich de laatste jaren steeds meer 

afgezonderd van de familie.  Nu zijn vader echter aan alzheimer lijdt is hij bereid de ruzies die ze 

hadden te vergeten, en komt terug naar huis. Samen met zijn zus gaat hij voor zijn vader zorgen 

en neemt hij de werkzaamheden van zijn vaders boerderij op zich. Levi vindt het belangrijk dat 

het leven van zijn vader waardig blijft.  Als zijn vader steeds vaker weg begint te lopen is hij 

echter genoodzaakt thuiszorg in te huren, in de vorm van de mooie maar ook mysterieuze 

Maggie…ook het turbulente verleden van Maggie wordt duidelijk….                                                                                                                                   

                                                                                             
 

 

              Waar:      De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea     

Wanneer:     Woensdag, 16 oktober 2019  
              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. 

 

 

l 
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De nieuwste verdieping voor uw kerk uit “de protestanse kerk Nederland”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds. René de Reuver droomt van een open kerk voor iedereen. Van een kerk waar mensen bij het kruis 

ruimte vinden om zich uit te spreken en hoop te vinden. 

Nog even en het nieuwe seizoen gaat weer van start. Plannen zijn gemaakt, voorbereidingen getroffen, 

roosters opgesteld. Alles staat in de startblokken voor een mooi nieuwe seizoen. Startzondag en de 

Kerkproeverijzondag onderstrepen hierbij onze missionaire drive: een open kerk voor iedereen.  

Bij God is immers ieder mens welkom. 

Prachtig om te dromen van een open kerk voor iedereen. Alleen, klopt de droom wel met de 

werkelijkheid? Is zo’n droom geen bedrog? 

Dromen zijn kwetsbaar. Ze kunnen zomaar uiteenspatten of een illusie blijken te zijn. Zo ook de droom 

van een open kerk voor iedereen. Hoe lang kun je nog in deze droom geloven in ons seculiere land waar 

steeds minder mensen iets met de kerk hebben?  

Gelooft u nog in deze droom? Hebt u de energie om u in het komende seizoen voor deze droom in te 

zetten? 

 



 
 

Underweis                                                          Pagina  9  
   

 

Sterk verhaal. 

Hoe houden we de droom van een open kerk voor iedereen levend? Allereerst door ons te focussen, ons 

te concentreren. Door steeds weer terug naar de kern te gaan. Naar het wonder van Gods liefde: ‘Alzo lief 

heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ...‘ (Johannes 3:16) Gods liefde 

beperkt zich niet tot een beperkt groepje mensen maar heeft de hele wereld op het oog. Dit 

evangeliewoord is het mission statement van de kerk. Hiervan leeft en getuigt ze in woord en daad. Het 

maakt de droom van een open kerk voor iedereen tot een sterk verhaal. 

Een inspirerend voorbeeld zijn de memoires van de Wende-dominee, ds. Christian Führer. Als jongen 

groeide hij op in de DDR. Kerk en dominee-zijn waren achterhaald. Nog even, zo was de gedachte, en dan 

doet de laatste het licht uit. Christenen werden niet vervolgd, maar om hogerop te komen kon je geen lid 

van een kerk zijn. Toch liet Christian zich niet ontmoedigen. Hij werd dominee in twee dorpjes in het 

voormalige Oost-Duitsland. De pastorie en de kerkjes stelden niet veel voor. Het aantal kerkgangers was 

beperkt en vergrijsd. Ondanks dit werd Christian een echte dorpsdominee. Hij leefde mee met alle 

dorpelingen, inclusief de partijbonzen. Voor de dorpelingen, kerkelijk en niet-kerkelijk, was Christian hun 

dominee. De kerk bleek een plek voor iedereen, een plek van ontmoeting, hoop en vrolijkheid in een 

grauw Stasi-klimaat! 

Huis van vrijheid. 

In 1981 werd Christian Führer predikant in Leipzig. Ondanks het grote verschil met het platteland was hij 

hier op dezelfde wijze dominee. Hij schaamde zich het evangelie niet en had hart, oog en oor voor de 

noden en vreugden van de mensen in de stad. Hij zette ‘zijn’ Nikolaikirche open voor iedereen. Tijdens 

een vredes-tiendaagse nodigde hij allen uit om een kaarsje aan te steken en op het kruis te leggen dat op 

de grond lag, vlak voor het altaar. Bij het neerzetten van het kaarsje kon men een gebed uitspreken of 

gewoon iets zeggen. De reacties waren overrompelend. Kerkelijk en niet-kerkelijk, jong en oud, nagenoeg 

iedereen stak een kaarsje aan en luchtte zijn hart. De Nikolaikerk werd een huis van vrijheid bij het kruis. 

Deze ‘kruismeditatie’ bracht een ongekende reactie op gang, het werd de opmaat voor de wekelijkse 

vredesvespers in de Nikolaikerk. De eerste werd gehouden op 20 september 1982. Zeven jaar later, op 9 

oktober 1989, vond na de vredesvesper de Geweldloze Revolutie plaats. Zeventigduizend mensen liepen 

hierin mee, met een brandende kaars in hun hand. Een maand later viel de muur. 

Lees het boek 'Geloof laat een Muur vallen' van ds. Christian Führer  

 

Geïnspireerd. 

Ik droom van een open kerk voor iedereen. Van een kerk waar mensen bij het kruis ruimte vinden om 

zich uit te spreken en hoop te vinden. Kortom: de plek voor een goed gesprek, met woorden als daden.  

Ds. René de Reuver. 

 

 

http://www.skandalon.nl/shop/biografien/455-geloof-laat-een-muur-vallen.html
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Kinderpagina. 

 

Kleurplaat: Weer naar school. 
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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 
  
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:pw@deruiteragro.com
mailto:ghlandheer@hotmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:boerdejan@kpnmail.nl
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:peterjoukje@gmail.com


 
 

Underweis                                                          Pagina  12  
   

 

 

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 
 

 

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 09.30 uur Wergea 
De Frissel 

Startzondag Verrassing 
Allingawier 

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  

 
December 2019 

01 09.30 uur Warstiens Ds. J. van Doorn   

08 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang  

15 ????? ??????  Oecumenische 
zangdienst 

22 09.30 uur Warstiens Dhr. T. de Jong  

24 19.30 uur Warten Kerstnachtdienst in de 
Gereformeerde 
kerk 

Gezamenlijke dienst 
met de geref. 
Gemeente m.m.v 
Ynspiraasje 

25 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Kerst m.m.v  
Ynspiraasje 

29   Geen dienst  

31 19.00 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Oudejaarsdienst 

 
 


