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MEDITATIE                                                        

Zoals uit een oude, omgehakte boom  
een kleine, nieuwe tak kan groeien 

zo zal uit de oude familie van David  
een nieuwe koning komen. 

(Jesaja 11: 1) 

 
ER IS HOOP! 

 
Jezus komt! Het is weer advent, met een paar weken vieren we het feest van 
Christus komst weer. Dat is niet voor niets een groot feest. Feest omdat er 
leven is, want er zal een nieuwe tak groeien uit de oude afgehakte boom van 
David. De stamboom van David was afgehakt. In de tijd voor Jezus was daar 
niet veel meer van over, het was al helemaal afgelopen met het koningschap 
van David. Al eeuwen zat er al niemand meer van de kinderen van David op de 
troon. Er zijn zelfs heidenen, vreemdelingen, Romeinen aan de macht. De 
boom is afgehakt, het is voorbij. De beloftes lijken tevergeefs te zijn, bijna 
vergeten en het ziet er niet naar uit dat het anders wordt, en toch....en toch... 
Jesaja heeft er al iets van aan zien komen: een afgehouwen tronk, een 
omgehakte boom. Daar zal het een keer van komen, maar dan, op dat moment, 
als het helemaal voorbij lijkt: dan zal er nieuw leven komen. Op dat moment 
begint God iets nieuws, dat is Kerst: God laat een nieuwe tak groeien. Waar de 
menselijke mogelijkheden ophouden, maakt God een nieuw begin. Dat is de 
boodschap van Jesaja 11: 1 en ook van de geslachtsregisters van Jezus in Lukas 
en Mattheüs. Het is één van de vele opmerkelijke observaties die Joseph 
Ratzinger, de vorige paus doet in zijn boeken over het leven van Jezus. De 
mannelijke lijn van David komt uit bij Jozef, maar daar houdt het op. De 
stamboom van Jezus lijkt wel die afgezaagde stam. De mannelijke, de normale 
menselijke lijn loopt dood, en toch komt er een nieuw begin. 
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Dat is kerst; als het menselijk gesproken dood loopt, als het duister is, komt 
Hij. Waar wij het als mens niet meer redden, daar daalt Hij af en komt in onze 
wereld, in ons leven. Niet voor niets is kerst het feest van licht. Licht dat 
doorbreekt in onze duisternis. Christus is gekomen en wil ook in uw en jouw 
leven komen. Vertrouw daar maar op, geloof het maar. Zo was er jaren geleden 
een campagne rond Pasen, met de slogan: Er is Hoop! Maar die had net zo 
goed rond Kerst georganiseerd kunnen worden. Er is hoop, want uit de oude 
afgehakte boom, zal weer een nieuwe tak groeien. 

ds. G.W. van Wingerden 
 
 
 

 
 
 
 

UITNODIGING KERSTAVONDDIENST STEDUM  
 
Op 24 december is er een kerstavondviering in de 
Bartholomeüskerk. 
De avond begint om 20.30 uur. 
Medewerking wordt verleend door ds. Wouter van 
Wingerden, en de muzikale medewerking wordt 
verleend door Bert-Jan Zijlema op het orgel, het 
koor Chrevent en een koperensemble van Jehova 
Nissi. 
Natuurlijk gaan we ook samen zingen en uit de 
Bijbel lezen en er wordt een verhaal voor de 
kinderen verteld. 
De collecte is bestemd voor de Stichting Werkgroep 
Albanië. 
Na de dienst kunt u onder het genot van een kopje 
chocolademelk of glühwein de diapresentatie 
bewonderen van Grietha en Carola die ze gemaakt 
hebben tijdens hun reis naar Albanië.  

 
We zien U/ jullie graag, voel je welkom. 
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
DECEMBER 2017 

 
 

3 DEC Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
1e Advent

9:30 uur : Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd
19:00 uur : Ds. J.F. Hoogstede, Vlagtwedde

10 DEC Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
2e Advent

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur :Ds. M. van der Zwan, Westbroek

17 DEC Dienstdoende ouderling K. Meuleman
3e Advent

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude

24 DEC Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
4e Advent

9:30 uur : Ds. J. den Admirant, Hoogeveen
20:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

25 DEC Dienstdoende ouderling K. Meuleman
1e Kerstdag

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
16:00 uur :kerstfeest met de zondagsschool

31 DEC Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Oudjaarsdag

9:30 uur : Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde
19:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, StedumStedum

MAANDAG

ZONDAG

Stedum

Stedum
Herv. Centr.

ZONDAG

Stedum

Stedum

ZONDAG

ZONDAG

Lellens

Stedum
Stedum

Lellens

ZONDAG

Stedum
Stedum
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
JANUARI 2018 

1 JAN Dienstdoende ouderling K. Meuleman
Nieuwjaarsdag

10:00 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

7 JAN Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
9:30 uur : Ds. J.M. Viergever, Onstwedde

19:00 uur : Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde

14 JAN Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

19:00 uur :Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

Stedum

Herv. Centr.
ZONDAG

Herv. Centr.

ZONDAG
Herv. Centr.

MAANDAG

Herv. Centr.  
 

1e 2e UITGANG
3 dec Evangelisatie Kerkvoogdij Predikantsplaats

Eigen gemeente
10 dec Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud kerken
17 dec Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud pastorie
24 dec s morgens:

Diaconie Kerkvoogdij Verwarming

Kerstavonddienst

25 dec s morgens:
Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats

s middags
Eigen zondagsschoolwerk

31 dec Diaconie Kerkvoogdij Eindejaarscollecte
Woord & Daad

1 jan Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats
Woord & Daad

7 jan Diaconie Kerkvoogdij Verwarming
G.Z.B.

14 jan Diaconie Kerkvoogdij Quotum

Stichting Werkgroep Albanië

Z.O.A.: vluchtelingenhulp

Kindertehuis 'De Barmhartige Samaritaan'

COLLECTEROOSTER
IN DE DIENST

Stichting Werkgroep Albanië
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Bij de collecten:  
� 3 december: Op deze zondag hopen we de opbrengst van de eerste 
rondgang te bestemmen voor evangelisatieactiviteiten waar onze gemeente aan 
meewerkt of  die zelf organiseert, zoals het werk van de Christelijke Werkgroep 
Ten Post,  Springtime in Ten Boer en de Dorpsdienst in Ten Post.   
� 24 december: Zowel de diaconiecollecte tijdens 
de gewone morgendienst als de collecte tijdens de 
gezamenlijke Kerstnachtdienst is bestemd voor de 
Stichting Werkgroep Albanië. 
(www.stichtingwerkgroepalbanie.nl). In Albanië wonen 
nog veel mensen onder moeilijke en armoedige 
omstandigheden. Deze stichting ondersteunt kleine projecten zoals het schooltje 
(zie foto) van Carla en Sjamir voor gehandicapte kinderen tussen de 4-30 jaar, 
waar de kinderen niet alleen les maar ook een maaltijd krijgen. 
� 25 december: De collecte in deze dienst is 
bestemd voor het bekende kindertehuis ‘de Barmhartige 
Samaritaan’ in de Oekraïne. Vorig jaar collecteerden we 
voor kleding en schoeisel voor de meisjes en dat willen 
we graag weer doen. Met opgroeiende kinderen en 
zeker in een kindertehuis met veel kinderen van (bijna) 
dezelfde grootte, die regelmatig uit hun kleding groeien, komt dat goed van pas. 
Schoenen en laarzen hebben op de slechte, Oekraïense wegen ook niet zo'n lang 
leven, dus een bijdrage hiervoor is ook erg welkom. 
's Middags is de collecte bij de Kerstviering van de zondagsschool bestemd voor 
instandhouding van ons eigen zondagschoolwerk. 
� 31 december en 1 januari: De diaconiecollecten 
rond de jaarwisseling zijn bestemd voor het project van 
Woord & Daad: ‘Iedere moeder is nodig’. 
Woord & Daad steunt moeders in ontwikkelingslanden met 
toegang tot zorg, onderwijs en economische 
zelfstandigheid. Maakt u het door middel van een donatie 
mogelijk de leefomstandigheden van moeders en hun kinderen te verbeteren? 
Want iedere moeder is nodig! 
� 7 januari:  De diaconiecollectes op deze zondag 
zijn bestemd voor de G.Z.B.  Het Ekwendeni ziekenhuis 
in Malawi heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 
100.000 mensen. De meeste mensen in dit gebied zijn kleine boeren, die minder 
dan 1 USD per dag verdienen. Als zij naar het ziekenhuis moeten, hebben ze geen 
geld om de behandeling en de medicijnen te betalen. Ze worden wel geholpen, 
maar bouwen een schuld op bij het ziekenhuis. Daarom durven ze daarna vaak 
niet meer terug te gaan naar het ziekenhuis, met het risico dat ze pas komen als 
het echt niet anders kan, en soms al te laat is om nog geholpen te worden. 
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Het ziekenhuis geeft daarom de mogelijkheid om schulden kwijt te schelden van 
mensen die de rekening echt niet kunnen betalen. Sinds 2012 is er een door de 
G.Z.B. gefinancierd fonds (het Grace Fund) waaruit de medicijnen worden 
betaald voor deze groep mensen. 
� 14 januari: Z.O.A. is een christelijke organisatie die 
zich richt op vluchtelingen en noodhulp in Azië en Afrika. 
Mensen die zijn getroffen door een natuurramp of een 
gewapend conflict worden geholpen. Er wordt niet alleen 
gezorgd voor de eerste levensbehoefte als voedsel en 
schoon drinkwater. In het getroffen gebied wordt gewerkt aan herstel tot de 
getroffen gemeenschappen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
� Wilt u bovenstaande doeleinden gedenken met uw giften en uw gebeden? 

         Diaconie en kerkvoogdij 
 
DEEL JE LEVEN: EINDEJAARSCOLLECTE 
Als gemeente mogen we ons leven met elkaar delen. We leven met elkaar mee in 
vreugde en verdriet, zoals geschreven staat in 1 Korinthiërs 12 vers 26: ‘Als één 
lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de 
vreugde’. We delen ons geloof met elkaar: onze zekerheden en onze twijfels, 
onze vragen en onze overtuigingen. We vieren, zingen en bidden samen en delen 
brood en wijn. 

Ons leven delen we met mensen buiten onze kerkmuren. Met vrienden, 
buren en collega’s. Met mensen die op ons pad komen, iedere dag weer. Ook 
mogen we gul delen met mensen die onze aandacht, praktische hulp of financiële 
steun nodig hebben. 

Als kerkenraad willen we ook in het nieuwe jaar samen met u een gemeente 
zijn, die deelt met elkaar en met de mensen om ons heen. Bijvoorbeeld door 
activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen, zoals 
kinder- en jeugdclubs, gesprekskringen en missionaire activiteiten. Door 
diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver 
weg. Om al deze activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we 
u aan het eind van dit jaar een extra gift, zodat we dit mooie werk komend jaar 
kunnen voortzetten! 

Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die deelt met elkaar en met 
mensen in de buurt!   

Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst. Wanneer u de 
kerkdienst op oudejaarsavond niet kunt bijwonen kunt u uw gift/bijdrage ook 
overmaken op IBAN: NL71 RABO 0306 3096 45. Heeft u vragen of 
opmerkingen over deze collecte neemt u dan contact op met één van de 
kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor 
uw betrokkenheid en steun.  

 

       de kerkrentmeesters 
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KERKBALANS 2018 
Zoals wij in het vorig kerkblad schreven zijn wij al met de 
voorbereidingen voor de kerkbalans bezig. 
De kerkbalans wordt gehouden van 20 januari tot 3 februari 
2018. 
Het thema voor 2018 is: Geef voor je kerk! 
Wilt u alvast nadenken over uw bijdrage voor het komend jaar? Binnen onze 
gemeente zijn veel vrijwilligers actief waar we erg blij en dankbaar voor zijn, 
maar zonder financiën kan het ook niet binnen de gemeente. Wij hebben uw 
financiële steun nodig om ook in onze gemeente en voor gasten het woord van 
onze Heer en Heiland te blijven verkondigen. 
Mogen we ook in 2018 weer op u rekenen? 

        de kerkrentmeesters 
 
 
KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 13 DECEMBER 2017 TEN POST 

Woensdag 13 december krijgt de koffieochtend een vleugje Kerst 
mee. Deze keer zorgen we dat er materiaal is om kerstkaarten te 
maken. Praten en plakken dus!  
Maar ook wanneer u niet van dat geknutsel houdt, kunt u gerust 
komen want er is ook een knutselvrije zone. 
De deur van de Hoeksteen (Jan Zijlstraat) in Ten Post gaat open om 

10.00 uur en zo rond 11.30 uur sluiten we het af. 
De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom.  
We zorgen voor koffie, thee en wat lekkers erbij. 
De meeste zoete lekkernijen bakken we zelf, maar mocht u ook een keer iets 
mee willen brengen, dan horen we het heel graag! 
Dit wordt georganiseerd door de koffiecommissie van de Christelijke 
Werkgroep Ten Post. 
De volgende data zijn: 14 februari 2018 en 18 april 2018. 

    
 
 
AVONDGEBED  
Op D.V. donderdagavond 4 januari 2018, hopen wij weer bij elkaar te komen, 
deze keer weer in de Antoniuskerk, Kerkhofsweg 2 in Kantens, om samen te 
bidden. Aanvang 19.00 uur. Het is goed om samen te komen en om voor elkaar 
en anderen (dichtbij en ver weg) te bidden, doet u ook een keer mee? 
Bij deze wil ik u / jou met klem vragen om ook eens te komen kijken / mee te 
doen. Als de opkomst niet groter wordt dan de laatste keer, moeten we 
misschien gaan besluiten om dit stukje gemeentewerk te laten vervallen!! 
Dus: van harte welkom. 
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KOFFIEDRINKEN-PLUS ZONDAG 14 JANUARI 2018 
We willen jullie graag uitnodigen voor de Koffie-plus op 
zondag 14 januari. 
Net als vorig jaar willen we graag in het begin van het 
nieuwe jaar een Koffie-Plus-Deel-je-Broodje. 
Na de morgendienst, waarin ds. G.W. van Wingerden 
voorgaat, is het eerst tijd voor koffie en een kleine creatieve 
uitspatting. 
In 2012 maakten we met elkaar op de gemeentedag een mooie plaat, die 
inmiddels boven de kapstokken in het Hervormd Centrum hangt. 
Deze heeft de tand des tijds niet ongeschonden doorstaan, dus wordt het tijd 
voor een frisse versie. Daar hebben we jullie hulp natuurlijk bij nodig. 
Aansluitend hopen samen met elkaar aan tafel te schuiven voor de 
middagmaaltijd op Amerikaanse basis. Dat betekent dat we vragen of iedereen 
iets lekkers meeneemt, ongeveer zoveel als jezelf  (en je gezinsleden) ongeveer 
zou eten. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een suikerbrood, een aantal 
belegde bolletjes, snoeptomaatjes, een paar gekookte eieren, krentenbollen of 
mandarijntjes. 
Wij zullen zorgen voor het bijbehorende drinken. 

de activiteitencommissie 

 
TERUGBLIK FILMAVOND 10 NOVEMBER 
Het was wel een beetje spannend of alles goed zou verlopen: hoeveel popcorn 
hebben we nodig, hoeveel stoelen moeten er staan en werkt de techniek wel? 
Maar het was een succes: onze eerste filmavond. 
Met 30 personen, jong en oud, zaten we voor het witte doek voor Storm: 
Letters van vuur. 
De aanleiding hiervoor was de herdenking van 500 jaar Reformatie in 2017. 
In de film draaide alles om de 12-jarige Storm, wiens vader was opgepakt door 
de inquisitie omdat hij een verboden brief van Maarten Luther wilde drukken. 
In het Antwerpen van 500 jaar geleden ziet hij na allerlei spannende avonturen 
kans om samen met Marieke de brief zelf te drukken en op die manier zijn 

vader te redden van de brandstapel. 
Het gaf in ieder geval een goede 
indruk van de tijd waarin Maarten 
Luther leefde. 
Popcorn, kruidnoten en zoute stokjes 
vonden gretig aftrek en gewapend 
met een bakje lekkers werd de film 
soms ademloos gevolgd. 

Dus wie weet: wordt vervolgd?                                     de activiteitencommissie 



 10

KERSTPUZZEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul de antwoorden in de puzzel in! 
1. In welke stad is Jezus geboren? 
2. Het ligt in de streek …………………. 
3. Welke koning is er nu de baas? 
4. Er komen mannen uit het ………………. 
5. Hoe noemt de Bijbel deze mannen? 
6. Ze zeggen tegen de koning:’Wij zijn op zoek naar de pasgeboren 

……………………………………….(3 woorden) 
7. Want we hebben Zijn ………………… gezien. 
8. Wij zijn gekomen om Hem te ………………… 
9. In welke stad woont koning Herodes? 
10. De moeder van Jezus heet ……………………. 
11. De mannen hebben cadeaus bij zich. Een kun je er bij 11 invullen en een   

andere bij 12. 
Welk cadeau wordt er nog meer gegeven? 
……………………………… 
 

 
 
OPLOSSING PUZZEL ‘OVER WIE GAAT HET?’ : 
Hizkia - Elia - Bileam - Ruth - Esau - Eva - Uria - water - Simson 
(HEBREEUWS) 

            9    
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          5        8 

2                        
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NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
Er komt een feestelijke tijd aan, gezellige dagen met kadootjes, leuke dingen doen 
op school en thuis lichtjes en versiering ophangen voor het kerstfeest dat al snel 
komt. We gaan met zondagsschool op Eerste Kerstdag ook feest maken. Want 
voor alle mensen is er Goed Nieuws! Zoals we in het liedje zingen:  

 
"Goed nieuws, goed nieuws, 

iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws, 

Jezus is geboren" 
 

Alle kinderen, ouders, vrienden en familie zijn welkom om met ons kerstfeest te 
vieren op 25 december, om 16:00 uur in het Hervormd Centrum in Stedum.  
Er zijn verhalen, liedjes, de kinderen dragen iets voor en ook is er tijd om wat met 
elkaar te drinken met wat lekkers erbij. Komt u/komen jullie ook allemaal? 
 

Zondagsschool zal deze maand nog op 10 december zijn. En dan beginnen we na 
de kerstvakantie weer op 7 januari 2018.  
 

gezegende kerstdagen en een fijne vakantie en jaarwisseling toegewenst,  
namens de juffen van de zondagsschool 

 
 

CLUB ‘DE KLEIBONKIES’ 
We hebben alweer een aantal clubavonden gehad. De club bestaat uit ongeveer 
twintig jongens en meiden, waaronder ook een aantal van buiten onze gemeente, 
variërend in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar. 
Fijn dat jullie altijd in groten getale aanwezig zijn. Daar mogen we dankbaar voor 
zijn. Zo is club een fijne ontmoetingsplek waar iedereen welkom is, om met 
elkaar in gesprek te gaan en leuke activiteiten te doen. 
Met de jongste groep werken we aan gelijkenissen, waarin verschillende 
onderwerpen aan bod komen met een verhaal, uitleg en verwerking en dit dan 
weer te vertalen naar het dagelijks leven. 
Met de oudste groep wordt gewerkt met verschillende geloofsthema's, waarin 
verschillende aspecten van het geloof worden belicht. 
Na de pauze met natuurlijk drinken en een versnapering is het tijd voor 
ontspanning d.m.v. een spel of een creativiteit. 
De volgende clubavonden zijn 15 december, dan mogen we ons voorbereiden op 
kerst (over de invulling krijgen jullie nog een mail), en dan in 2018 op 12 januari 
en 2 februari. 
We hopen jullie allen weer te ontmoeten! 

groeten van de clubleiding 
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MANNENVERENIGING ‘IMMANUËL’ 
Maandag 20 november 2017 hebben wij weer vergaderd 
in het Hervormd Centrum. In het kader van de 
uitwisseling heeft de Mannenvereniging uit Oude Pekela 
met vijf personen onze bijeenkomst bijgewoond, zij 
bestaan pas een paar jaar en hebben zich ook 

aangesloten bij de Mannenbond. Zij doen nu ook mee met de uitwisseling. Wij 
hopen op 3 februari 2018 de mannenvereniging van IJsselmuiden te bezoeken. 
Voor de pauze werden de gebruikelijke zaken afgehandeld en na de pauze een 
bijbelgedeelte uit het Oude Testament, Job 2: 8 - 10 en 11 - 13, van ds. W.P. 
Emaus.  
Het was fijn om de mannenvereniging uit onze provincie te ontmoeten en het 
was een leerzame avond. 
Voor de volgende avond op D.V. maandag 18 december hopen we Job 3 te 
behandelen, uit de Vaan nummer 11 van november 2017. 
In 2018 is de eerste vergadering gepland op 15 januari. 

 het bestuur 
 
HVV ‘BIDT EN WERKT’ 

De vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ zal op 
D.V. 18 december om 19.45 uur de jaarlijkse 
kerstviering houden met Passage in het Hervormd 
Centrum. 
De 1e avond in het nieuwe jaar zal op D.V. 8 
januari 2018 zijn; ook om 19.45 uur in het 
Hervormd Centrum. Van harte welkom! 

het bestuur 

 
OLIEBOLLENACTIE 
Omdat oudejaarsdag op zondag valt, gaan 
we als gebouwcommissie al op 30 december 
oliebollen bakken, waarvan de opbrengst 
voor het Hervormd Centrum is. U kunt ze 
nu al bestellen per e-mail: 
hervormdcentrum@gmail.com  
Als u ze vergeten bent te bestellen, dan kunt 
u ook tussen 12.00 en 16.00 uur oliebollen 
kopen op Hoofdstraat 23 in Stedum. 
10 oliebollen                          € 4,50 
10 oliebollen met rozijnen   € 5,00                             

 de gebouwcommissie 
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DE ESTAFETTEPEN 
 

Personalia: Mijn naam is Menso Alting. Ik 
werd geboren op 9 november 1541 in Eelde. 
Ik kom uit een welvarende, katholieke, 

Drentse familie van bestuurders. 
Op 13 juni 1571 trouwde ik met Maria Episcopia 
(Bischoff). Ik had haar geschreven dat ik een vrouw wenste 
die de gevolgen van haar gereformeerde geloofskeuze volkomen serieus neemt, 
inclusief de vervolgingen en ontberingen. En toch stemde ze in met mijn 
huwelijksaanzoek. We kregen samen twaalf kinderen. 
(Menso Alting overleed op 7 oktober 1612 in Emden) 
 

Levensloop: Mijn ouders wilde dat ik priester zou worden. Dus na de lagere 
school ging ik bij mijn oom Egbert wonen aan de Vismarkt in Groningen. Op die 
manier kon ik verder leren aan de Latijnse school, de Sint Maartensschool. De 
rector Regnerus Praedinius was op het oog goed katholiek, maar voelde zich wel 
aan getrokken tot  het humanisme van Erasmus en de “nieuwe leer” van Luther, 
Melanchton en Calvijn. Op die manier kwam ik als student ook met hun 
gedachtegoed in aanraking. Toen ik vervolgens naar de Universiteit van Keulen 
ging kwam ik ook daar in aanraking met de protestantse ideeën. 
Mijn ouders waren daar niet blij mee. Daarom denk ik ook dat zij er de hand in 
hadden dat ik in 1564 van de bisschop opdracht kreeg om pastoor te worden in 
Haren en Sleen. Maar ik was nog niet afgestudeerd en kon mijn traktement 
gebruiken voor mijn studie in Heidelberg. Onder leiding van o.a. Zacharias 
Ursunius en Caspar Olevianus (de opstellers van de Heidelberger catechismus) 
bekwaamde ik me in de leer van Calvijn. Al na een half jaar, op 3 mei 1566 kreeg 
ik mijn preekbevoegdheid en keerde ik terug naar Noord-Nederland. Maar in 
Sleen zaten ze niet te wachten op een reformatorische preek. Mijn eerste 
hagenpreek hield ik daarom bij het hunebed van Schoonoord. Volgens mij 
noemen ze dat hunebed nog steeds de Papeloze Kerk (paaps= rooms). 
Ondertussen kon de Gereformeerde (= hervormd, uit de reformatie)  kerk in 
Groningen steeds meer in de openbaarheid treden. Derk Coenders was voorzitter 
van de  kerkenraad en vroeg om mijn hulp ter ondersteuning van de twee andere 
predikanten. Op 8 september 1566 hield ik een hagenpreek op het terrein bij de 
Coendersborg (Helpman) voor honderden mensen. De zondag erna kwamen er 
naar verluidt wel duizenden mensen op af! Op ons verzoek kregen  we een eigen 
kerkgebouw, de Broerkerk toegewezen. We verwijderden alle heiligenbeelden en 
andere roomse zaken, allemaal  rustig en in goede orde overigens. 
We konden er niet lang van genieten, want zodra Hertog Alva ervan hoorde, 
vervolgde hij de  protestanten des te feller. Net als veel anderen moest ik de grens 
over vluchten. Na vele omzwervingen in Duitsland nam ik in 1575 een beroep 
aan van de vluchtelingenkerk in Emden.  
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De nood in Emden was hoog omdat de andere predikanten op één na waren 
gestorven aan de pest.  Bovendien was in 1571  Emden een klein havenplaatsje 
met 3000 inwoners, maar in 1575 waren er 15.000 inwoners. Over een vloedgolf 
van vluchtelingen gesproken!! 
Veel steden en provincies hadden zich intussen met de Unie van Utrecht in 1579 
verbonden met prins Willem van Oranje, maar stadhouder Rennenberg bracht de 
stad Groningen juist weer onder de Spaanse overheersing. 
We moesten wachten tot 1594, voor Groningen kon worden bevrijd door de 
Oranjegezinde troepen. In de Martinikerk  werd toen een protestantse dienst 
gehouden om de bevrijding te vieren. De Stadhouder van Friesland en nu ook van 
Stad en  Ommelanden, Willem Lodewijk, had mij speciaal uit Emden laten komen 
om voor te gaan in deze dienst. Later vroeg Willem Lodewijk mij vaak om raad in 
kerkelijke zaken in Noord-Nederland. Zo hielp ik bij het formulieren van een 
kerkorde voor Groningen en stelde ik later ook kerkelijke regelingen op voor 
Drenthe. De armenzorg lag mij na aan het hart, dus ik zorgde ervoor dat ook de 
diaconieën goed werden opgezet. 
In de 37 jaar dat ik predikant was in Emden, had ik mijn handen vol om de 
gemeente te leiden langs de klippen van de meningsverschillen met de Dopersen, 
de onderlinge strijd in de gemeente en de strubbelingen met de Lutherse graaf van 
Ost-Friesland. Toch stond ik de nieuwe protestantse kerk in de Nederlanden met 
raad en daad bij. 
Vanwege dit alles noemen ze me waarschijnlijk ook de Calvijn van het Noorden. 
 

Welk lied vindt u mooi om te zingen:  Bij de dankdienst voor de bevrijding in 
de Martinikerk preekte ik over Psalm 118: 22-24. Daarin staat: Dit is door de  
Heere geschied en wonderlijk in onze ogen. De woorden van deze Psalm zijn zo 
van toepassing op onze situatie. 
 

Wat vindt u een mooi gedeelte uit de Bijbel?: Eigenlijk heb ik net als mijn 
voorganger Maarten Luther de kern van het Evangelie geleerd uit Romeinen 1: 17 
– De rechtvaardige zal uit geloof leven. Alleen genade, Sola gratia! 
 

Dit wil ik nog even kwijt: Wel aardig om te vermelden is wel, dat ook jonker 
Johan Rufelaert met zijn familie uit Vlaanderen moest vluchten naar Emden. Toen 
de rust was weer gekeerd in Groningen, vestigde hij zich op de boerderij Het 
Woel (waar de familie Verduijn nu woont) te Stedum. In 1618 en 1619 was hij als 
ouderling afgevaardigd naar de Nationale Synode te Dordrecht. 
 

Aan wie wilt u de pen doorgeven: Aan Wessel Gansfort, waarvan Maarten 
Luther zei dat hij veel aan zijn geschriften te danken had. 
          

Met dank aan o.a. www.deverhalenvangroningen.nl, www.digibron.nl en Meta de 
Vries. 
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KERST IN EIGEN DORP 24 DECEMBER 2017 
Na de zomerse Dorpsdienst nu de winterversie: 
Dorpskerstnachtdienst! 
We hopen jullie op 24 december te ontmoeten in het Dorpshuis 
(Sporthal) van Ten Post voor een goed begin van de 
Kerstdagen.  
In je eigen dorp, met dorpsgenoten, met bekende kerstliederen 
en muziek, een kerstverhaal, en de welbekende glühwein en warme 
chocolademelk. 
We beginnen om 21.30 uur. De toegang is uiteraard vrij, maar we houden wel 
een collecte voor de onkosten. 
Allen van harte uitgenodigd! 

       Christelijke Werkgroep Ten Post 
 
 

29 okt Kerkvoogdij € 62,75
Kerkvoogdij Extra Kerkvoogdij € 71,50

1 nov Kerkvoogdij € 39,00
€ 468,75

5 nov Kerkvoogdij € 67,05
Kerkvoogdij Predikantsplaats € 75,05

12 nov Kerkvoogdij € 71,10
Kerkvoogdij Onderhoud orgels € 78,70

19 nov Kerkvoogdij € 73,85
Kerkvoogdij Quotum € 64,65

29 okt € 67,36
1 nov € 61,35
5 nov € 74,45
12 nov € 64,25
19 nov € 85,27

G.Z.B.: ziekenhuis Malawi

De collecte bestemd voor Woord & Daad tijdens de huwelijksdienst van
Theo Frank en Andrea Muilwijk-Meuleman heeft € 245,70 opgebracht.

OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN
COLLECTEN KERKVOOGDIJ

COLLECTEN DIACONIE
NBG: prentenbijbels voor China

Dankdagcollecte incl. giften per bank

Dorcas: voedselhulp

de kerkrentmeesters

Kerk in Actie: Rudolphstichting  
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AGENDA  
02 dec Vesper in de GKV, Eestumerweg in Ten Post 
  aanvang: 19.00 uur. 
11 dec Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 

aanvang: 19.30 uur. 
12 dec Catechese Follow-Me in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 18.30 uur (tot 19.15 uur). 
  Catechese Follow-Me Next in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.15 uur (tot 20.00 uur). 
13 dec Koffieochtend in ‘de Hoeksteen’, Jan Zijlstraat in Ten Post 
  aanvang: 10.00 uur (tot 11.30 uur). 
15 dec Club voor ‘de Kleibonkies’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.00 uur. 
18 dec Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.30 uur (met koffie). 

Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum 
  Kerstviering samen met Passage 
  aanvang: 19.45 uur. 
19 dec Bijbelkring in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 20.00 uur. 
04 jan Avondgebed in de Antoniuskerk, Kerkhofsweg 2 in Kantens  
  aanvang: 19.00 uur. 
08 jan Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 

aanvang: 19.30 uur. 
Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum 

  aanvang: 19.45 uur. 
09 jan Catechese Follow-Me in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 18.30 uur (tot 19.15 uur). 
  Catechese Follow-Me Next in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.15 uur (tot 20.00 uur). 
11 jan Open Kring in de pastorie 
  aanvang: 20.00 uur. 
12 jan Club voor ‘de Kleibonkies’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.00 uur. 
14 jan Koffiedrinken-plus in het Hervormd Centrum 
  aanvang: aansluitend aan de morgendienst (zie pagina 6). 
15 jan Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.30 uur (met koffie). 


