
                  Protestantse gemeente Warns, Skarl, Laaxum         
 
 
 
Beste gemeenteleden, 
Via de ons bekende mailadressen sturen we u informatie toe over onze kerk en de diensten. 
 
Kerkdiensten 
Nu duidelijk werd dat we tot na Pinksteren geen kerkdiensten kunnen houden in de 
Johannes de Dooperkerk is gekozen voor het uitzenden van eigen diensten, in samenwerking 
met Koudum en Molkwerum. In een eigen dienst kan er meer herkenbaarheid zijn. Zo 
kunnen we elkaar ook meer rechtstreeks bemoedigen en samen vieren.  
Mooi dat we in een tijd van beperkingen elkaar als drie gemeenten, verbonden in WaKoMo 
(Warns, Koudum, Molkwerum), kunnen vinden en steunen in deze diensten met de eigen 
predikanten. Juist ook in de bijzondere periode van de Stille Week en het Paasfeest. 
 
Hoe kan ik de uitzending van de kerkdienst bekijken? 
De kerkdienst van aanstaande zondag is zelfs op tv beschikbaar. Dat is voor wie geen 
computer heeft wel zo prettig.  De dienst wordt aanstaande zondag uitgezonden op Omrop 
Súdwest, in de terugkerende cirkel van programma’s die zondag. Dat betekent dat de 
kerkdienst te zien is vanaf 11.30 uur, 14.00 uur, 16.30 uur, 19.30 uur en 22.00 uur. 
 Verder geldt dat u op de website www.pknkoudum.nl steeds een link kunt vinden om 
op te klikken. (Voor alle gemak: gewoon met de muis op de link gaan staan en dan op de 
linker muisknop klikken.) Dan komt u vervolgens vanzelf in de uitzending van de kerkdienst 
terecht. Het scherm opent dan via YouTube.  
U kunt thuis meezingen en meelezen. Samen verbonden! 
 
Hoe kan ik de uitzending van de kerkdienst beluisteren? 
Ook kunt u de dienst beluisteren via de verbinding met kerkdienstgemist.nl van Koudum.  
U zoekt op uw computer of iPad eerst www.kerkdienstgemist.nl ; in beeld komt dan ‘zoek 
kerk’. Als u daar Koudum invult en op enter drukt komt het overzicht van diensten vanuit de 
Martinikerk in beeld. Soms zal de dienst van zondag al eerder zijn opgenomen. U kunt de 
dienst terugluisteren op een moment dat het u uitkomt. 
 
Meeleven vanuit de Martini 
Op de woensdagavond is er ook een uitzending via kerkdienstgemist.nl waarin in een 
ontspannen sfeer berichten worden gedeeld, mooie muziek klinkt, een verhaal wordt 
gelezen en zo meer. Onze predikanten zullen dit verzorgen en aan het eind van uitzending 
wordt de dag besloten met een kort avondgebed. Zo willen we elkaar steunen in tijden dat 
de dagen lang en stil kunnen zijn. 
Zoals u wel weet is uitzendingen maken niet ons dagelijks werk; soms moet het nog wat op 
gang komen. De eerste uitzending is al aan te klikken: https://youtu.be/8VPDez1VRBY    
 
Bereikbaar 
Ook vanuit de kerkgemeenschap proberen we zoveel mogelijk naar elkaar om te zien. Elkaar 
te bellen, een kaartje of een appje te sturen. De ouderlingen zijn op dit vlak al volop doende. 
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met onze predikant ds. Michiel de Zeeuw belt u 
dan gerust: 06 – 454 499 98.                        Laten we in vertrouwen verbonden blijven! 
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