
Hervormde gemeente Molkwerum,
Lebuïnuskerk,
molkwerum.protestantsekerk.net

Protestantse gemeente Warns-Scharl-Laaxum,
Johannes de Dooperkerk,
www.pknwarns.nl

Protestantse gemeente Koudum,
Martinikerk,
www.pknkoudum.nl

Fotoproject
‘Mijn kamer

in 2023’
blz. 9

Hoe kijkt een
Friese architect
naar jouw huis?
blz. 11

Veranderend
gereedschap
van de politie
blz. 6

Wat herken je 
in de etalage van 

dit ‘winkeltsje’?
blz. 7

Maak eens een vis,
bouw eens een vogel…
blz. 3

Jaarkrant vol kansen
-samen zinvol onderweg-

Er worden in onze dorpen allerlei 
activiteiten georganiseerd. Dat is 
belangrijk voor de leefbaarheid. 
Ook in deze krant staat veel om te 
beleven. Lees eens rustig door wat 
er voor u, voor jou bij zit. Aan iets 
meedoen is vrijblijvend, zonder 
kosten en ieder is hartelijk 
welkom.

Het zijn uitnodigingen vanuit drie 
dorpskerken (zie onderaan de 
bladzij). Elk vertaalt een hoopvol 
verhaal met een eigen thema.   
Vul op de bijgevoegde antwoord-
kaart in waar je aan mee wil doen.
In Koudum, Warns of Molkwerum; 
je kunt in alle plaatsen meedoen.

Mooie ontmoetingen gewenst! 

veelzijdig aanbod
voor alle dorpsgenoten



Van dienst zijn 
Dominees zijn er voor alle mensen van het dorp. 
Er is voor jong en oud het aanbod van een 
vrijblijvend gesprek (om iets te delen, om 
advies, om steun). Neem gerust contact met ons 
op: ds. Joke van Voorst & ds. Michiel de Zeeuw, 
Klokslach 26, 8723 GB Koudum,
tel. 0514 – 78 50 68. 

ds.Michiel (Koudum, Warns) 
tel. 06 – 454 499 98,                                                                                         
michieldezeeuw28@kpnmail.nl 

ds.Joke (Koudum, Molkwerum)
tel. 06 – 105 708 70,
vanvoorstjoke@gmail.com

Goed gereedschap in Koudum
In een dorpsgemeenschap krioelt het van de 
activiteiten en plannen. We zijn bezig, vervullen taken, 
leren, doen klussen en rusten uit. We hebben een 
eigen aanpak of ritme en vaak ook eigen gereedschap. 
Goed gereedschap is belangrijk om zinvol bezig te 
kunnen zijn. Maar wanneer is je gereedschap goed? 
Dat hangt af van wat je wil bereiken. 

Dit seizoen benutten we ‘goed gereedschap’ als een 
verbindend thema. Het brengt je bijvoorbeeld de vraag 
‘waar ben ik dan ten diepste mee bezig?’. In deze tijden 
vol verandering kan het goed zijn om hierover na te 
denken. Misschien is het tijd voor ander gereedschap? 
Het thema brengt ook indrukken van en waardering 
voor elkaars werk en bezig zijn. Belangstelling, ook 
voor ouder gereedschap dat op de achtergrond is 
geraakt. 
Het jaarthema kan bovendien in herinnering roepen 
dat kerk en geloof gereedschap zijn. Er staat ‘om te…’ 
achter. Genoeg om een nieuw seizoen mee aan de slag 
te gaan. 
Weet je hartelijk welkom bij alle bijeenkomsten.     

Gereedschap van de toekomst
Afgelopen seizoen maakte de lezing van dr. Alle 
Bruggink indruk. Door zijn internationale ervaring en 
kundigheid op het vlak van chemie en 
duurzaamheid kan hij op boeiende wijze grotere 
lijnen en ontwikkelingen schetsen. Realistisch en 
hoopvol. We zijn blij dat hij opnieuw naar Koudum 
komt. Dit keer is zijn onderwerp ‘Gereedschap van 
de toekomst’.  
Op donderdag 13 oktober, om 20.00 uur in Op ‘e 
Hichte. Enkele van zijn recente boeken zijn deze 
avond verkrijgbaar. 

Alle Bruggink is gepensioneerd hoogleraar RU 
Nijmegen en oud-medewerker van DSM. Hij is actief 
op het gebied van duurzaamheid en groene 
economie. Zie: www.biobasedpress.eu/nl



Tijd voor thee
Gezellige inloop voor u en jou

Bij de gezellige inloopmiddag
Tijd voor thee staan de 
deuren van Op ‘e Hichte voor 
iedereen open. Bij lekkere 
thee of koffie is er gelegenheid om even bij te 
praten, een spelletje te doen of naar een leuk 
verhaal of gedicht te luisteren.
Gewoon belangstelling en gezelligheid delen. Dus 
heb je daarvan over of heb je daarvan soms wat 
weinig dan ben je hier allebei nodig en hartelijk 
welkom. 

Steeds van 14.00 uur - 16.00 uur, op donderdag 
6 oktober, 3 november, 1 december, 5 januari,
2 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 1 juni.
Informatie bij Tsjibbe Wijnsma (tel. 521822) 
of ds. Michiel de Zeeuw.

Vissen en vogels
Goed gereedschap moet je leren gebruiken. Wat 
mooi als iemand je wegwijs maakt. Of als je samen 
kunt ontdekken wat het beste werkt. 
Dit seizoen nodigen we u en jou uit om, als het kan 
samen, iets te maken. Gebruik daarvoor restjes. 
Maak van restjes hout een (fantasie)vis. Jij bepaalt 
hoe die vis eruit ziet, welke vorm en met of zonder 
kleur. Het leuke van samenwerken is dat je elkaar op 
ideeën brengt. Pake werkt samen met een 
pakesizzer, heit of mem met zoon of dochter, 
buurvrouw met buurmeisje of twee
handige maten die er
gezamenlijk wat van maken, 
er kan heel veel. Maak je 
het liever alleen, mag ook.

De andere uitnodiging is: Maak ‘van wat wordt 
weggegooid’ een (fantasie)vogel. Dus knutsel met 
verpakkingsmateriaal of ander gebruikt spul een 
vogel. Precies zoals jij die wil maken.

Uiteraard willen we elkaars werkstukken graag 
bewonderen. Al die vogels komen bij elkaar op 
zondag 12 februari in de Martinikerk. Alle 
zelfgemaakte vissen komen in beeld op zondag 23 
april in de Martinikerk. Dan gaat de dienst er ook 
over. Op de voorafgaande zaterdag kun je je vogel of 
vis tussen 17.00 en 17.30u naar de kerk brengen. 
Laten we gewoon allemaal meedoen!

De Ouderensoos
Elke veertien dagen is er gezelligheid, een mooi 
verhaal, wat lekkers en even zingen voor 
ouderen. Kom erbij!  De eerste keer dit seizoen 
is op 10 oktober,  van 14.30 tot 16.30 uur. 
Vervolgens om de 14 dagen, steeds in Op ‘e 
Hichte. Informatie bij Aaltje Broersma (tel. 
522334) en Annie de Kroon (tel. 522259).

Kansen voor kerken
Zodra het corona-virus in bedwang leek ging 
iedereen met opluchting terug naar 
vertrouwde patronen. Alles mag weer open, 
hoera!
Tim Vreugdenhil, predikant in Amsterdam, 

schreef een boek over de kansen die
door die virustijden gekomen zijn. Niet
alles was negatief; zo werden we uitge-
daagd om opnieuw na te denken over 
wat we  belangrijk vinden. Juist voor
kerken zijn er kansen gekomen. 
We bespreken het prettig leesbare boek 

‘      ‘Opener dan ooit – kansen voor kerken’
met belangstelling naar de kansen voor 

kerken in onze regio. Ds. Michiel de Zeeuw 
schetst de hoofdlijn, waarna we hierover in 
gesprek kunnen. Op dinsdag 7 februari, 
20.00 uur in Op ‘e Hichte.  



Foto’s in Op ‘e Hichte
Dit seizoen zijn er, vanaf de startzondag 
(op 25 september) foto’s rondom de 
jaarthema’s van de drie gemeentes te 
zien in Op ‘e Hichte. Ze zijn gemaakt 
door Sietske Falkena, Hennie Dijkstra-
Blom en Antje Folkerts, die ook de 
foto’s voor deze jaarkrant genomen 
hebben. Aan het eind van het seizoen 
zijn de foto’s te koop op de zomer-

markt.

Toch nog eens 
Soms lukt het al een tijdlang niet om
naar de kerk te gaan. De kerkdienst op 
zondagochtend begint te vroeg, omdat 
de thuiszorg dan nog niet langskwam. Of 
omdat het ’s morgens niet met vaart lukt. 
Of omdat het in een grotere groep al snel 
teveel drukte voor u oplevert. Of omdat…

Graag bieden we u en jou de 
mogelijkheid om toch nog eens in de kerk 
te zijn. Die dienst is dan in de middag en 
begint om 15.00 uur. Er zijn vrijwilligers 
aanwezig om zo nodig even te assisteren.

Onze beide predikanten gaan voor in 
deze dienst. We zitten aan tafels in het 
middenpad, zodat wie in een rolstoel zit 
of met rollator komt ook makkelijk een 
plaats kan vinden. 
Als uw zoon of dochter, of bekende, met 
u mee wil komen is dat uiteraard heel 
fijn. Iedereen is welkom.

Woensdagmiddag 26 oktober, korte 
middagdienst in de Martinikerk, aanvang 
15.00 uur. 
Informatie bij de predikanten. 

Fijn naar de film 
Film is geschikt gereedschap om iets onder de aandacht te 
brengen. Een bioscoopfilm kan maken dat je even deel van 
een verhaal wordt. En van de vragen die erin gesteld 
worden.

Zo kijken we op dinsdag 25 oktober 
naar de film ‘The way’. Hoofdpersoon
is de bekende acteur Martin Sheen. 
Centraal staat de oude pelgrimsroute 
‘Camino de Santiago’.  Na afloop
van de film is er gelegenheid om
indrukken te delen. 
Op dinsdag 25 oktober, om 20.00
uur in Op ‘e Hichte. 
Toegang gratis; vrije gift na afloop.    

Mediteren in de Martini
We zitten in een kring, luisteren naar woorden, zingen een 
paar liederen, maar bovenal oefenen we ons in ontspannen 
en stil zijn. Zo eenvoudig maar doeltreffend gaat het toe bij 
‘Mediteren in de Martini’. Het is goed gereedschap om de 
dingen van de dag door rust weer even in verband te krijgen. 
Om op Adem te komen. 
Donderdag 6 oktober, 10 november, 12 januari, 9  februari, 9 
maart. Van 19.45 tot ongeveer 20.30 uur, in de Martinikerk.

Excursie 2023: Harderwijk
Dinsdag 2 mei 2023 organiseren we onze jaarlijkse excursie. 
We gaan samen Harderwijk verkennen. Harderwijk is een 
Hanze- en vestingstad, die aan de rand van de Veluwe ligt. 
De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk, een driebeukige
basiliek, staat er. De schilderachtige binnenstad van 
Harderwijk is in 1969 tot beschermd stadsgezicht verklaard 
en telt een kleine honderd rijksmonumenten. Ook staan er 
verschillende herenhuizen uit de 17de en 18de eeuw. 
Genoeg te beleven dus!
We kunnen nog geen officieel programma vaststellen en 
ook de prijs van deze excursie is nu nog niet bekend. Dit 
leest u op een later tijdstip in de kerkbladen. Als het u leuk 
lijkt, kunt u zich al wel aanmelden.



Aren lezen
De Bijbel is als een gereedschapskist. Bij de klussen en taken in
je leven kunnen verhalen helpen om wat vast zit weer in
beweging te krijgen. Of om wat stuk ging te repareren. Dan is
het zinvol om hiermee te oefenen. Een schroef draai je niet in
met een hamer. Waar zit het handvat van een verhaal?

Onder de naam ‘Aren lezen’ gaan we met aandacht door een
Bijbelgedeelte. We lezen en verkennen in een open gesprek -
geen vraag is gek- wat er verteld wordt. Zoals bij het lezen van
de aren (denk aan Ruth 2) is er meestal nog veel op te rapen
dat van pas komt. Ook voor je persoonlijk leven.
data: donderdag 27 oktober, 17 november, 15 december,
19 januari, 16 februari, 16 maart. Van 19.45-21.00 uur,
met: ds. Michiel de Zeeuw, in Op ‘e Hichte.

Een kalender maken
Kun je elkaar goed gereedschap bieden 
voor een tijd van bezinning? Dat willen
we gaan proberen door samen een 
kalenderboekje te maken voor de 
Veertigdagentijd. In die weken voorafgaand 
aan het Paasfeest is er in dat boekje voor 
thuis dan steeds iets te lezen of te doen of 
te denken. 
Met ‘Waar ben je mee bezig?’ als rode 
draad sluiten we aan bij het jaarthema. 
Herkenbaar voor verschillende leeftijden. 
Doet u, doe jij mee met deze uitdaging? Na 
een voorbereidingsbijeenkomst (meld u 
aan en u hoort ervan) over de opzet kan elk 
met een stukje voor de kalender aan de 
slag. Die 40dagenkalender is dan tegen 
onkosten voor ieder verkrijgbaar. 

J.L. Hoogland gemaal in Stavoren
Water is leven, en we moeten leven met water. Hoe zorgt het 
Wetterskip Fryslân voor een veilige, milieuvriendelijke en 
leefbare Provincie met betrekking tot het water?
Welke gereedschappen heeft het Wetterskip om te zorgen 
voor een goed waterklimaat?
Libbe Zijlstra geeft als projectleider van het Wetterskip Fryslan
bij het J.L. Hoogland gemaal in Stavoren uitleg over deze 
onderwerpen die ons allemaal aangaan.
Datum: Zaterdagmorgen 29 april 2023
In verband met de locatie is er een maximum aantal 
deelnemers.

Zingen als gereedschap
Met zingen kun je zoveel doen.  Mooi 
als iemand je meeneemt in de mogelijkheden: We proeven 
een avond van verschillend gereedschap (Een gospel, canon, 
popsong, psalm, treurlied, enzovoort) waarmee je 
zingenderwijs verder komt. Durk Stoker en Geeske Buma 
geven vrolijk de toon aan voor een mooie avond gewoon 
samen zingen. 
Op dinsdag 14 maart, om 20.00 uur, in de Martinikerk.

Samen eten
Elkaar ontmoeten in een 
ongedwongen sfeer en bij 
lekker eten. We komen 
hiervoor samen in Op ’e 
Hichte en vragen een ieder 
om een gerechtje mee te 
nemen. 
Onder leuke gesprekken 
genieten van elkaars 
gezelschap en eten! U kunt 
zich opgeven voor 
vrijdagavond 7 oktober 
2022 en/of vrijdagavond 20 
januari 2023.



Altijd even
Aandacht voor het tijdelijke van ons bestaan lijkt 
soms klem te zitten. Klem tussen het 
ongemakkelijke van het onderwerp en de nadruk 
op hóe we uiteindelijk sterven. Zo wordt het 
ingewikkeld om wat gewoner na te denken over 
eindigheid. 

Het kan zinvol zijn om juist vanuit de kerk
wat gereedschap aan te reiken voor het
(innerlijk) gesprek hierover. Het tijdelijke is 

deel van ons leven. In een boekje onder de titel 
‘Altijd even’ biedt ds. Michiel de Zeeuw hiertoe 
enkele gedachten om (samen) te lezen. 
Het boekje is vanaf eind oktober tegen drukkosten 
verkrijgbaar bij de boekhandel in Koudum. 

Gespreksgroep 30/40
Ontmoeting, goeie 
gesprekken en gezellig-
heid zijn de ingrediënten 
van enkele mooie 
avonden voor dertigers 
en veertigers.

De eerste bijeenkomst is 
dinsdag 11 oktober, 
20.00 uur in Op ‘e Hichte 
(Plexat). Verdere info bij 
Sietske Bootsma of 
Tineke Munniksma,
tinekemunniksma@hotmail.com. 

Gesprek in de huiskamer
Mooi als er gelegenheid is voor een goed gesprek. In de huiskamergesprekken 
denken we dit seizoen na over hoe mensen bedoeld zijn om te leven als goed 
gereedschap: bijdragen aan het goede, onrecht bestrijden, tranen drogen, hoop en 
vreugde delen. Mensen als Gods gereedschap?
Data: Woensdagmiddag 11 januari,14.30-16.00u of dinsdagavond 17 januari, 20.00-
21.30u. Meld u aan en u ontvangt bericht over de locatie.

Veranderend gereedschap
Als de situatie waarin je werkt verandert is soms ander 
gereedschap nodig. Dat geldt op een bijzondere manier ook 
voor de politie. Zo speelt een groot deel van de samenleving 
zich inmiddels af op het internet. Hoe kan de politie daar 
een oogje in het zeil houden? Welk gereedschap kan de 
politie benutten als steeds meer mensen ‘een kort lontje 
hebben’? 
Deze avond horen we vanuit de praktijk 
vertellen door medewerker van politie Coert Winkel, die 
goed vertrouwd is met onze omgeving. Uiteraard is er 
ruimte om vragen te stellen. 
Donderdag 3 november, om 20.00 uur in Op ‘e Hichte.

Bezinningsmaaltijd op Aswoensdag in Warns
Op de weg naar Pasen denken we vanouds na over onze 
levensstijl. De persoonlijke manier waarop we vasten 
(met iets minderen of het juist extra aandacht geven) 
helpt om na te denken over  onze vaste patronen. Zijn 
die gezond voor mezelf, mijn naasten, onze aarde? 

Door aan het begin van de Veertigdagentijd een 
eenvoudige maaltijd te delen kunnen we de drempel 
naar die weken positief markeren.  
Iedereen is welkom, wel graag aanmelding vooraf, via 
de kaart of bij Aagje Boersma (06-126 034 03). 

Er zijn geen kosten aan verbonden, wel is er 
gelegenheid voor een gift aan een goed doel.
Op woensdag 22 februari in De Treffe Warns, 18.00 uur. 



Wie is toch deze mens?  
Op een avond, dicht bij 4 mei, vertelt ds. Michiel de Zeeuw 
over Jochen Klepper, journalist, schrijver en dichter (1903-
1942). We zingen uit het liedboek wel liederen die hij 
geschreven heeft (bijvoorbeeld Gezang 445 ‘De nacht is 
haast ten einde’), maar weten vaak niet wie die woorden 
met ons deelt. Met deze kennismaking gaan de liederen 
meer spreken. Jochen Klepper leefde zijn keuzes, in dagen 
van het naziregime, op een bijzondere manier.
Datum: woensdag 3 mei 2023, 20.00 u, Lebuïnuskerk.

Lit neat dy deare – nada te turbe
De sfeervolle Lebuïnuskerk bleek al eerder heel geschikt 
voor een Taizéviering. De kracht van deze viering is de 
ruimte voor de beleving. De eigen liederen van Taizé
en de stilte maken het mogelijk om tot rust te komen

en nieuwe kracht te ontdekken.
Ds. Pieterjan de Buck uit Heerenveen 
en ds. Joke van Voorst zijn voorgangers 
in deze dienst.
datum: Zondagavond 13 november, 
19.30 uur, Lebuïnuskerk Molkwerum.

Groothuisbezoek
Bij het groothuisbezoek is er gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan over de dingen die ons bezighouden. Dit 
seizoen willen we met elkaar stilstaan bij een lied: Gezang 
835, ‘Jezus, ga ons voor’. 
Data: donderdag 5 januari, 20.00u, Dorpskeamer of 
woensdag 18 januari, 20.00u, Dorpskeamer

Wie kent mij?
Veel verhalen van en over Jezus spreken tot 
de verbeelding. Juist als je zo’n verhaal aan 
iemand anders wil vertellen ontdek je 
hoeveel erin zit. Kunstenaars hebben dat 
soms in één schilderij of werk gevangen. Ze 
vertellen hoe inspirerend het is zo tot de 
kern te komen.
Komend seizoen gaan wij dat ook proberen. 
In één scéne laten zien waar het in een 
bepaald verhaal om gaat. Herkent een 
ander die kern?
We maken een paar keer met elkaar een 
tafereel en maken dit zichtbaar achter het 
raam van het Bakkerswinkeltje in 
Molkwerum. Zie je over welk verhaal het 
gaat, waar het om draait? 

We gaan dit, met ds. Joke van Voorst, 
verkennen en voorbereiden op woensdag 5 
oktober, om 19.30 uur in de Dorpskeamer.

‘Wie is toch deze?’
Wie de kerk van Molkwerum binnenkomt ziet 
op één van de kerkramen een vraag 
geschreven: ‘Wie is toch deze?’.
Het is de vraag die de leerlingen van Jezus in 
verwondering stellen nadat Hij een storm 
gestild heeft. 
Soms is hun verwondering ook onze 
verwondering. Soms komt die vraag als een 
boemerang bij ons terug: Wie ben ik dan zelf?
In dit seizoen willen we opnieuw luisteren, 
kijken en ontdekken wat er in de verhalen over 
Jezus gedeeld wordt. Wie is Hij voor ons? En 
hoe komen wij voor anderen in beeld?



Wie ben jij dan…?
Iedereen heeft weleens memory gespeeld. Je mag twee kaartjes 
omdraaien, op zoek naar dezelfde. Waar lag dat ene kaartje nou ook 
al weer? Je geheugen laat je maar zo in de steek.
Ons geheugen in het dorp kan soms ook wel een zetje gebruiken. 
Wie woont er nu allemaal in Molkwerum, wie is  deel van de 
‘mienskip’ en mag niet vergeten worden?
We gaan aan de slag om een memoryspel te maken, met 
portretfoto’s van mensen in het dorp die mee willen doen. Het is de 
bedoeling dat we zo aan het eind van het seizoen een mooi beeld 
hebben van Molkwerum. Het spel wordt verkocht en de opbrengst 
gaat naar een goed doel (bijvoorbeeld Alzheimer Nederland). 
Wil je meedoen aan het organiseren hiervan? Geef je op en kom 
naar de informatieavond: 
dinsdag 1 november, om 20.00 uur in de  Dorpskeamer. 

Alles wat adem heeft…
Feike Dijkstra is een enthousiaste 
organist die graag muziek wil delen.
Hij geeft op zondagmiddag 5 februari 
een concert in de Lebuïnuskerk van 
Molkwerum.
U, jij bent van harte welkom. Het concert 
is bovendien vrij toegankelijk. 
Dit orgelconcert van Feike vindt plaats 
op zondagmiddag 5 februari, van 15.30 
uur tot 16.30 uur in de Lebuïnuskerk van 
Molkwerum.
Zie ook: www.feike-dijkstra.nl

Kerststukjes maken
Naar goede traditie is er op 17 december gelegenheid om samen 
Kerststukjes te maken. Om iets van de feestelijke sfeer voor thuis voor 
te bereiden of om daarvan met iemand te delen. Neem zelf 
gereedschap mee en eventueel wat groen. Vanaf 9.30 uur bent u van 
harte welkom! Zaterdagmorgen 17 december in de Dorpskeamer.

In gesprek over ‘Wie is toch deze?’
In een gespreksgroep die drie of vier keer 
samenkomt ligt het jaarthema in het midden. 
We lezen, met ds. Joke van Voorst, stukjes uit het 
boek van Henri Nouwen, ´Jezus volgen´. 
Het boek, waarin Nouwen gedachten deelt over wat 
het in kan houden om Jezus te volgen, biedt mooie 
aanknopingspunten voor gesprek. 

Datum eerste avond: dinsdag 11 oktober, om 20.00 
uur in de Dorpskeamer.



Het huis van je leven
Er werd en wordt in Warns gebouwd. Hoera! Nieuwe huizen die 
plaats geven aan bekende en aan nieuwe gezichten. Ze geven ook 
indirect plaats: er komen door de verhuizing weer andere 
woningen vrij. Het raakt aan het leven van veel dorpsgenoten.
Een huis (laten) bouwen is een groot project. Waar droom je van, 
wat zijn je mogelijkheden, wat kun je met de onverwachte 
tegenslagen? 
In het thema voor dit seizoen brengen we dat samen tot ‘Het huis 
van je leven’. Zie je leven als een huis dat vraagt om keuzes over 
de indeling en het onderhoud. Wat is een goede ondergrond, 
komt er voldoende licht binnen, is er plaats voor anderen? 
Daar denken we over na, gaan we vrolijk mee aan de slag, of 
delen we de zuchten als het tegenzit. In de Johannes de 
Dooperkerk gaat het daar dit seizoen uitnodigend over. Weet je 
welkom, om mee te bouwen.

Fotoproject: ‘Mijn kamer in 2023’
Bij het drukbezochte project ‘De winkels van
Warns’ was vaak verbazing te horen. ‘Wat zijn 
veranderingen in ons dorp snel gegaan.’ Het maakt dat je 
met meer aandacht kijkt naar hoe het vandaag is.
Bij het nieuwe project gaat onze blik dan ook naar 
hedendaags Warns: Hoe leven we in hier in onze huizen? 
Doel is om een kleine foto- expositie te maken. Aan 
dorpsgenoten wordt gevraagd of er een foto gemaakt 
mag worden van hem, haar of hen in de door hen 
gekozen kamer van hun woning. 
Die foto is een momentopname in de geschiedenis van 
ons dorp. In een kort bijschrift wordt vermeld om wie 
het gaat en iets toegelicht over de (huis)kamer die in 
beeld is. 
Uiteraard mag ieder ook zelf een dergelijke foto maken. 
Zie hiervoor de informatie op de website van de kerk.
Help je mee om samen met anderen deze foto’s te 
maken? Meld je aan via de kaart of stuur een berichtje 
aan ds. Michiel. Warns in beeld!

Hoe is geloof deel van je gezinshuis  
Als ouders van (jonge) kinderen komt er veel 
op je af. Dingen die vanzelfsprekend gaan, 
dingen die wel eens lastig kunnen zijn en 
dingen waar je eens over na wilt denken. Zo 
ook over het geloof in het opvoeden: wat wil 
je je kinderen meegeven en op welke manier 
doe je dat? Wat past bij je en wat zou je 
hierover met anderen kunnen delen? 
Waardevol om met elkaar over dit onderwerp 
in gesprek te gaan, ervaringen uit te 
wisselen... en de avond gezellig af te sluiten 
met een hapje en drankje! 
De eerste bijeenkomst is op vrijdagavond 4 
november, om 20.00 uur bij Sietske en 
Harmen Visser, ’t Noard 11.

Kan een huis groeien?
Het team van de zondagsschool werkt 
voor de kinderen aan een verrassing bij 
het jaarthema. Iets waar we nog vaak 
naar kunnen kijken…
Leuk om je weer te zien!

Niet thuis: Film ‘The Duke’
Zin in een leuke filmavond? De film 
‘The Duke’ (uit 2020) neemt ons 
mee in een grappig verhaal, 
aansprekend weergegeven door 
bekende spelers als Helen Mirren
en Jim Broadbent. Gaandeweg 
ontdek je een onderliggende 
geschiedenis van mensen die thuis 
naast elkaar zitten, maar elkaar 
toch niet kunnen vinden. Totdat…
Na afloop van de film is er ruimte 
om nog over wat indrukken in 
gesprek te gaan. Op woensdag 1 
februari om 20.00u, in De Spylder. 
Toegang vrij, vrije gift na afloop.    



Zingen van zolder 
We zingen een avond verzoeknummers. 
Liederen die we op ‘de zolder van ons hart’ 
bewaren. Er zit een persoonlijke betekenis of 
herinnering aan vast. De verzoeknummers 
kunnen vooraf schriftelijk worden 
aangevraagd, zodat we tot een mooi 
programma komen. Het formulier ligt in de 
kerk. 
Zingen op woensdagavond 9 november, om 
19.30 uur in de Johannes de Dooperkerk. 

Eigen plattegrond
In Warns zie je aan veel huizen iets van hun geschiedenis. Een 
verbinding tussen twee panden of bijvoorbeeld een 
dichtgemetselde deur vertellen van allerlei keuzes bij de 
indeling.
In de gespreksgroep op de ochtend, waarvan Klaske Breimer 
samenroeper is, gaat het gesprek over de indeling van je 
levenshuis. Waar zit bij jou het raam, wat geeft jou zicht op de 
wereld? In welke kamer kwam je terecht toen je uit je werk 
kwam? Of: Als Jezus door het dorp liep, in welk deel van je huis 
zou je hem dan het liefst ontvangen?  
Fijn als u of jij ook op deze ochtenden komt. De eerste keer is 
op woensdag 5 oktober, om 9.30 uur in De Treffe.

De voorraadkast van je geloof
Bij een groothuisbezoek is er 
ruimte voor een echt gesprek. Dit 

seizoen gaat het in huiselijke beelden 
over ‘De voorraadkast van je geloof’. 
Wat heb je voor jezelf als voorraad 
aangelegd? Wat zetten anderen voor 
jou neer? Wat is eruit verdwenen en 
hoe kun je een nieuw hoekje van je 
innerlijke kast of voorraadkelder 
vullen?
Op woensdag 4 januari, om 20.00u of 
op maandag 16 januari, om 20.00u. 
Meld je aan en je hoort van de locatie.

Samen eten
Het is altijd gezellig bij de ‘Maaltijden voor alleenstaanden 60+’. 
We ontmoeten elkaar in een ongedwongen sfeer en bij lekker 
eten. Dat brengt mooie gesprekken. U mag altijd een vriend(in) 
of kennis meenemen. We komen samen in Dorpshuis De Treffe 
in Warns op de volgende woensdagen: 
12 oktober, 16 november, 14 december 2022, 
18 januari, 15 februari, 29 maart 2023.  
We beginnen om 16.00 uur eerst met een lekkere kop koffie.
Organisatie en aanmelding: 
Sippie Zeldenrust, tel. 681 874 en Sippie de Roos, tel. 681 796.

Het huis van je leven: De kerk!
Ook in en rond de Johannes de 
Dooperkerk  wordt gebouwd en 
verbouwd. Zo wordt door inzet van 
vrijwilligers de consistorie deze 
herfst opgeknapt. 
Ook is het plan om de sfeervolle 
begroeide boog bij het trapje voor 
de kerk, die we zagen op een foto 
uit 1944, opnieuw een plek te 
geven.  d.d. 1944

Tsjerkefair
O wat was het weer ouderwets 
gezellig op de afgelopen Tsjerkefair! 
Noteer alvast de nieuwe datum op 
je kalender: zaterdagmiddag 11 
maart 2023.



Woontips uit de Bijbel 
De gespreksgroep heet vanouds ‘Graafwerk’. Voor je een huis 
gaat bouwen is er vaak eerst graafwerk nodig. Zorg dat je 
ondergrond goed is. In deze gespreksgroep geven we dat op 
twee manieren vorm: Door belangstelling voor elkaar, -ruimte 
voor jouw verhaal-, en door in gesprek te gaan over een 
Bijbelverhaal rond ‘wonen’. Iedereen is welkom. De eerste 
bijeenkomst komen we samen bij Jan en Jelleke de Vries, 
Buorren 7a, op maandagavond 10 oktober om 20.00 uur.

Je thuis, met bloemen op tafel 
Welkom bij een avond samen bloemen schikken! Daarbij 
delen we ook wat achterliggende betekenissen bij de 
bloemen. Het is dan dicht bij het Paasfeest, dat kan in de 
schikkingen zichtbaar worden. Zo heb je met Pasen iets 
moois op tafel.  Op donderdagavond 30 maart, van 19.30 -
21.30u, in De Treffe Warns.

Arsjitekt
Bij het huis waarin je leeft is de indeling je vertrouwd. Je weet 
waar alles thuishoort, hoe de ruimte in en om het huis voor jouw 
gevoel klopt. Soms is het goed om te ontdekken dat het ook 
anders kan. Architecten zijn gespecialiseerd in het opnieuw kijken 
naar ruimte. We hebben de Friese architect Pieter Jukema uit 
Heeg uitgenodigd om ons een avond mee te nemen in zijn manier 
van kijken. Aan de hand van enkele projecten vertelt hij 
inspirerend hoe het ook anders kan. 
Op donderdag 23 maart, om 20.00 uur 
In de Johannes de Dooperkerk, Warns.

Vogelhuisjes maken
Bouw met eigen handen een huis. Een onderkomen voor 
vogels, welteverstaan. Al knutselend vliegen de gesprekken  
allerlei kanten op. Leuk om samen iets te maken, met 
‘assistentie’ als je wilt. Op zaterdagmiddag 18 februari 2023.

Catechese 
Hoe richt je het huis van je leven in?
Catechese is om je te helpen bij de opbouw van 
je bestaan. Het huis van ons leven heeft allerlei 
kamertjes: school, sport, vrienden, kerk, … en 
misschien in jouw geval nog wel meer. Hoe richt 
je die kamertjes in, wat is belangrijk? En kunnen 
we ook iets over hulp bij dat inrichten en 
opbouwen vinden in dat eeuwenoude boek: de 
Bijbel? We gaan dit seizoen, in aansluiting bij het 
jaarthema van Warns met deze vragen aan de 
slag. 
Praten, bouwen, op allerlei manieren. 
Woon je niet in Warns maar wil je wel graag 
meedoen? Dat kan altijd! Vraag gerust om meer 
info bij ds. Joke van Voorst.

Ben je tussen de 12 en de 14 jaar dan ben je 
welkom, telkens op dinsdagavond, vanaf 18.45 
uur tot 19.45 uur in de Treffe: 4 oktober, 
25 oktober, 8 november, 22 november, 
6 december, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 
7 maart, 21 maart.

Voor jongeren tussen de 15 en 17: welkom op 
donderdagavond, van 19.00 tot 20.00 uur in de 
Treffe: 6 oktober, 3 november, 8 december, 19 
januari, 9 februari, 16 maart.

Gespreksgroep 18+: Ben je 18 jaar of ouder dan 
ben je van harte welkom. We komen enkele 
keren in het seizoen bij elkaar op zondagavond. 
De eerste keer is op zondagavond 2 oktober, in 
Op ‘e Hichte, Koudum vanaf 19.30u - 21.00 uur. 

Informatieavond voor alle ouders: Uitleg over 
de catechese op woensdagavond 23 november 
van 20.00-21.15u, in De Treffe.   

Samen sparen voor een tijdelijk thuis
Bij het jaarthema ‘Het huis van je leven’ nodigen onze 
diakenen uit om dit seizoen te sparen voor een speciaal doel. 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis 
geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al téveel mee. In De 
Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze 
kinderen een veilig thuis. Via Kerk in Actie willen we dit 
seizoen het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De 
Glind steunen. U leest en hoort er nog van, maar wilt u al iets 
overmaken: Diaconie Warns, NL49 RABO 0113 3769 44, o.v.v. 
‘De Glind’.



DATUMOVERZICHT

SEPT
zo 26, Startzondag Koudum,, 9.30u

OKT
zo 2, Startzondag Warns, 9.30u
zo 2, Startzondag Molkwerum, 9.30u
zo 2, Gespreksgroep 18+, blz. 11
di 4,  Catechese 12-14jr, blz. 11
woe 5, Gespreksgr. Warns ochtend, blz. 10
woe 5, Wie kent mij?, blz. 7
don 6, Tijd voor Thee, blz. 3

Excursie naar de Jacobijnerkerk

Op zaterdag 22 april gaan we op excursie 
naar Leeuwarden. Een mooie stad!
Daar krijgen we een rondleiding in de 
Grote of Jacobijnerkerk en horen van de 
rijke geschiedenis van dit gebouw. 

Daarna is er een gezellig aanvullend 
programma in de stad. Lia Haijtema 
(scriba Warns) is contactpersoon. Meld je 
aan dan hoor je tegen die tijd meer. 

don 6, Catechese 15-17jr, blz. 11 
don 6, Mediteren in de Martini, blz. 4
vrij 7, Samen eten in Op ‘e Hichte, blz. 5
ma 10, Ouderensoos in Op ‘e Hichte, blz. 3
ma 10, Graafwerk Warns avond, blz. 11
di 11, Gespreksgroep Molkwerum, blz. 8
di 11, Gespreksgroep 30/40, blz. 6
woe 12, Maaltijd alleengaanden 60+, blz. 10
do 13, Lezing dr. Alle Bruggink, blz. 2
di 25, Catechese 12-14jr, blz. 11
di 25, Film kijken in Op ‘e Hichte, blz 4
woe 26, Middagdienst in de Martini, blz. 4
do 27, Aren lezen / Samen Bijbellezen, blz. 5

NOV
di 1, Wie ben jij dan?, blz. 8
do 3, Tijd voor thee, blz. 3
do 3, Catechese 15-17jr, blz. 11 
do 3, Avond over gereedschap politie, blz. 6
vrij 4, Avond Jonge ouders en geloof, blz. 9
di 8 & di 22, Catechese 12-14jr, blz. 11
woe 9, Zingen van zolder, blz. 10
do 10, Mediteren in de Martini, blz. 4
zon 13, Taizédienst, blz. 7
woe 16, Maaltijd alleengaanden 60+, blz. 10
do 17, Aren lezen / Samen Bijbellezen, blz. 5
wo 23, Avond ALLE ouders catechese, blz. 11

DEC
do 1, Tijd voor thee, blz. 3
di 6, Catechese 12-14jr, blz. 11
do 8, Catechese 15-17jr, blz. 11
woe 14, Maaltijd alleengaanden 60+, blz. 10
do 15, Aren lezen, blz. 5
zat 17, Kerststukjes maken, blz. 8

JAN
woe 4, Groothuisbezoek Warns, blz. 10
don 5, Tijd voor Thee, blz. 3
don 5, Groothuisbezoek Molkwerum, blz. 7

di 10 januari, Catechese 12-14jr, blz. 11
woe 11, Huiskamergesprek Koudum, blz. 6
do 12, Mediteren in de Martini, blz. 4
ma 16, Groothuisbezoek Warns, blz. 10
di 17, Huiskamergesprek Koudum, blz. 6
woe 18, Maaltijd alleengaanden 60+, blz. 10
woe 18, Groothuisbezoek Molkwerum, blz. 7
don 19, Catechese 15-17jr, blz. 11
don 19, Aren lezen, blz. 5
vrij 20, Samen eten in Op ‘e Hichte, blz. 5
di 24, Catechese 12-14jr, blz. 11

FEBR
woe 1, Film ‘The Duke’ in de Spylder, blz. 9
do 2, Tijd voor Thee, blz. 3
zo 5, Orgelconcert Feike Dijkstra, blz. 8
di 7, Catechese 12-14jr, blz. 11
di 7, Avond bij boek ‘Opener dan ooit, blz. 4
do 9, Catechese 15-17jr, blz. 11
do 9, Mediteren in de Martini, blz. 4
wo 15, Maaltijd alleengaanden 60+, blz. 10
do 16, Aren lezen, blz. 5
za 18, Vogelhuisjes maken, blz. 11
woe 22, Maaltijd Aswoensdag, blz. 6

MRT
di 7 & di 21, Catechese 12-14jr, blz. 11
do 9, Tijd voor Thee, blz. 3
do 9, Mediteren in de Martini, blz. 4
di 14, Zingen als gereedschap, blz. 5
do 16, Catechese 15-17jr, blz. 11
do 16, Aren lezen, blz. 5
do 23, Avond met architect Jukema, blz. 11
woe 29, Maaltijd alleengaanden 60+, blz. 10
do 30, Bloemen schikken voor Pasen, blz. 11

APR
2-9 Stille Week en Paasfeest

Zie voor vervolg data kerkbladen & websites


