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MEDITATIE                                                           Toen Naomi hoorde dat de HEER  
zich het lot van zijn volk had aangetrokken  

en dat het weer te eten had,  
toen maakte ze zich gereed om terug te keren. 

(Ruth 1: 6)  
 
 

 BROOD IN BETHLEHEM 
 

Advent associëren we niet zo snel met de zomer, al hield het zomerweer het dit 
jaar bijna tot Advent vol. Ondertussen is het wel herfst en bijna winter 
geworden. Past een tekst uit zo’n zomers verhaal als dat van Ruth wel bij 
advent? Het gaat bij Ruth over de oogst, over velden met goudgele halmen, de 
stralende zon daarboven en nachten slapen onder de open hemel. Daar moeten 
we nu toch niet aan denken. En toch is het verhaal van Ruth een verhaal voor 
Advent, een verhaal van verwachting en hoop. Een verhaal over de komst van 
een kind van God en uiteindelijk een verhaal over de komst van Het Kind van 
God. 
Het begint in de rauwe werkelijkheid van hongersnood, rouw en verdriet. 
Naomi, haar man Elimelech en hun zonen vertrekken vanwege het 
voedselgebrek naar Moab. Laten land en bezittingen achter en proberen met 
lege handen een nieuw bestaan op te bouwen. Maar die weg loopt letterlijk 
dood. Elimelech en de beide zonen sterven zonder nageslacht achter te laten. In 
plaats van een nieuw bestaan en een toekomst is er niets meer. 
Zo vieren ook wij Advent midden in het bestaan van deze wereld waar helaas 
genoeg gebeurt wat lijkt op wat Naomi meemaakt en al treft het ons niet altijd 
direct, dan kennen we wel mensen om ons heen waar het op van toepassing is 
of zet het journaal maar op, onze wereld is dezelfde wereld als die van Naomi 
en Ruth. 
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Dan komt er een bericht: “Er is weer brood in Bethlehem”. Naomi gaat terug 
en Ruth gaat met haar schoonmoeder mee. Naar Bethlehem, naar het huis van 
brood. Waarom gaat Ruth? Omdat ze haar schoonmoeder liefheeft? JA, dat is 
wel duidelijk! Omdat ze er voordeel van heeft? NEE! Omdat het verstandig is? 
NEE! Tegen alle logica in gaat ze mee naar Bethlehem. Een moedige 
beslissing, een dapper besluit. Een stap in geloof ook, vertrouwend dat de God 
van Israël goed is. 
Zal ze van Naomi gehoord hebben over de belofte van God dat er redding zal 
komen? Het moet haast wel! Redding door iemand die uit het volk Israël 
geboren zal worden. Daarom wil Ruth bij dat volk horen. In die hoop wil ze 
delen, en ze wil met Naomi mee. Zo zal de doodlopende weg van Naomi’s 
familie nog niet helemaal ten einde zijn, want als zij nu eens een kind krijgt?  
Dan zal dat een kleinkind van Naomi zijn en dan….. wie weet zal uit haar 
familie de redder geboren worden! 
Zo is het gegaan, Ruth trouwt met een familielid van haar eerste man en het 
eerste kind uit hun huwelijk is daarmee een kleinkind van Naomi. Deze zoon 
Obed zal later op zijn beurt de opa van David, de koning, zijn. David de man 
naar Gods hart en die een verre voorvader van Jezus is, de beloofde verlosser, 
die geboren wordt in Bethlehem.  
Zo komen Naomi’s hoop en Ruths wens uit. Tegen alle verwachtingen en 
omstandigheden gloeit in dit verhaal de hoop. De hoop van Advent, schijnt het 
licht van Kerst. Nieuw leven dat begint in Bethlehem. Leven met hoop, er is 
weer toekomst. Hoop in een wereld waar verdriet en hongersnood vaak de 
dienst uitmaken. Maar in die wereld klinkt de boodschap, er is weer brood in 
Bethlehem. Er is een nieuw leven te vinden daar. Wie durft het aan met Ruth te 
zeggen:  deze God is mijn God! En met haar op weg naar Bethlehem te gaan en 
de geboorte van de Christus te vieren.                                                         

ds. G.W. van Wingerden 
 
 
 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
De bovenstaande meditatie vloeide voort uit de voorbereiding op de 
adventsdiensten. Waarbij we aan de hand van het boek Ruth toeleven naar 
Kerst. Voor oud en nieuw liggen nog verschillende opties open dus dat gaat u 
merken in de diensten zelf. In de tijd tussen kerst en Pasen volgen we zoals 
ondertussen gebruikelijk het leven van Jezus. Dit jaar aan de hand van het 
Johannesevangelie. 

ds. G.W. van Wingerden  
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
DECEMBER 2018  

 
2 DEC Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn

1e Advent
9:30 uur : Kand. Y.R.M. Breemes, Rijssen

Jeugddienst
19:00 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

9 DEC Dienstdoende ouderling K. Meuleman
2e Advent

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur :Ds. C.G. op 't Hof, Nieuwe Pekela

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

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Ds. J.F. Hoogstede, Vlagtwedde

23 DEC Dienstdoende ouderling K. Meuleman
4e Advent

9:30 uur : Pastoraal werker J.D. Scherphof, Elburg

24 DEC Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Kerstavonddienst

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

26 DEC Dienstdoende ouderling K. Meuleman
2e Kerstdag

9:30 uur : Zangdienst

30 DEC Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
9:30 uur : Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

31 DEC Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Oudjaarsavond

19:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

ZONDAG

Stedum

Stedum

Stedum

DINSDAG

WOENSDAG

Stedum

Herv. Centr.

ZONDAG

Stedum
Stedum

ZONDAG

Lellens
Lellens

ZONDAG

Stedum

MAANDAG

ZONDAG
Stedum

MAANDAG

Stedum

Stedum
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
JANUARI 2019 

 
 

1 JAN Dienstdoende ouderling K. Meuleman
Nieuwjaarsdag

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

6 JAN Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
9:30 uur : Dhr. A. Riepma, Oldehove

19:00 uur : Dhr. L.J. Blees, Damwoude

13 JAN Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Kand. D. Maassen van den Brink, Kampen

19:00 uur : Dhr. H. Poot, Oosternieland

20 JAN Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Voorbereiding Heilig Avondmaal

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Ds. J.A.A. Geerts, Zalk

ZONDAG

DINSDAG

Stedum

Herv. Centr.
Herv. Centr.

Herv. Centr.
Herv. Centr.

ZONDAG
Herv. Centr.
Herv. Centr.

ZONDAG

 

UIT DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 8 OKTOBER 2018 
-De vergadering wordt geopend door ds. van Wingerden. We lezen Marcus 4: 
De storm op het meer. We praten over dit gedeelte na. We stellen ons de vraag 
hoe we omgaan met stormachtige perioden in ons leven. Richten we ons op 
Jezus of zijn we toch ook zo geneigd om niet op Hem te vertrouwen!? We 
zingen Gezang 14: De Heer is mijn Herder.  
-De verhuizing van het gezin van Wingerden staat bijna te gebeuren. Er zijn 
een aantal zaken die nog moeten gebeuren, maar de verhuizing kan doorgaan.  
-We blikken terug op de diensten van afgelopen tijd. Er zijn geen nieuwe 
predikanten geweest de afgelopen tijd. Mocht dat wel zo zijn, dan evalueren we 
als kerkenraad hoe we deze nieuwe predikant en zijn preek hebben ervaren. 
-De bovenplaatselijke activiteiten worden besproken. De ringvergadering zal 
plaatsvinden in Onderdendam. Ook zal er een IZB-avond zijn in Dorkwerd 
waar we als kerkenraad voor uitgenodigd zijn. Het onderwerp van deze avond 
zal gaan over hoe we om kunnen gaan met de steeds kleiner wordende 
(Hervormde) gemeenten in het Noorden.  
-Dankdag en gemeenteavond zullen beide op één avond worden gehouden. We 
stellen de agenda voor de gemeenteavond samen.  
-De kerkrentmeesters vertellen over hun werkzaamheden m.b.t. de pastorie. Ze 
vertellen dat de kerk op zaterdagmiddag open is voor bezichtiging.  
-De post wordt gedeeld.  
-We sluiten de avond met dankgebed. 
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1e 2e UITGANG
2 dec Evangelisatie Kerkvoogdij Predikantsplaats

Eigen gemeente
9 dec Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud orgels

16 decDiaconie Kerkvoogdij Onderhoud pastorie

23 decDiaconie Kerkvoogdij Verwarming
24 decDiaconie

Roemenië
25 decDiaconie Kerkvoogdij Kerkvoogdij

26 decDiaconie Kerkvoogdij Kerkvoogdij

30 decDiaconie Kerkvoogdij Verwarming
31 decDiaconie Kerkvoogdij Eindejaarscollecte

1 jan Diaconie Kerkvoogdij Kerkvoogdij

6 jan Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats
13 jan Diaconie Kerkvoogdij Quotum

Project Gambia
20 jan Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud orgels

Project 10:27

Kindertehuis 'De Barmhartige Samaritaan'

Kindertehuis 'De Barmhartige Samaritaan'

COLLECTEROOSTER
IN DE DIENST

Woord & Daad, Wonderschoon

G.Z.B.: Toerusting voor nieuwe gemeenten in Azië

Woord & Daad, Wonderschoon

    
 
 
Bij de collecten:  
 2 december collecteren we voor evangelisatie in eigen gemeente. De 
bijzondere diensten, zoals de jeugd- en gezinsdienst worden mede mogelijk 
gemaakt door deze collecten. Ook andere activiteiten zoals de 
Kerstavonddienst  worden met deze collecten ondersteund. 
 9 december collecteren we voor Project 10:27 
Wereld diaconaat. Project 10:27 zet zich o.a. in voor ex 
gevangenen in Albanië. Na een verblijf in de gevangenis 
valt het niet mee om je leven weer op te pakken. Deze 
christelijke organisatie helpt ex-gevangenen bij het vinden 
van een baan en brengen hen in contact met plaatselijke 
kerkelijke gemeenten. 
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 16 december collecteren we voor de GZB. U was 
van ons gewend om een zendingszakje in het kerkblad te 
vinden. Deze keer collecteren we de najaarscollecte tijdens 
de diensten. U kunt uiteraard ook  een gift overmaken via 
het rekening nummer van de diaconie o.v.v. 
najaarscollecte. De collecte is ook dit maal bestemd voor Toerusting nieuwe 
gemeente in Azië. In het vorige kerkblad hebben we geschreven over de 
opkomst van het christelijk geloof op de Filippijnen. Er komen steeds nieuwe 
kerkelijke gemeenten bij. De vraag is groot naar predikanten en kerkelijk 
werkers. De GZB coacht en ondersteunt de predikanten en kerkelijk werkers in 
de nieuwe gemeenten. Van harte bij u aanbevolen. 
 24 december: kerstavonddienst. In deze dienst is de collecte bestemd 
voor hulp aan arme gezinnen in Roemenië. De kinderen leven daar in armoede 
en groeien heel anders op dan in Nederland. Via het Familie-Sponsor-Plan 
Roemenië en de Roemeense organisatie Alpha & Omega worden er 
kinderkampen georganiseerd en helpen ze probleemgezinnen. Simone Zuidema 
is met haar familie betrokken bij deze stichting en helpt vanuit Nederland. Wij 
bevelen de collecte van harte bij u aan. Zie ook www.fsrom.nl. 
 25 en 26 december: In deze diensten 
zijn de collectes bestemd voor het bekende 
kindertehuis de Barmhartige Samaritaan. 
We dragen dit project een warm hart toe. 
Een aantal van onze gemeenteleden hebben 
dit kindertehuis mogen bezoeken en/of  
ondersteunen een meisje uit dit tehuis 
financieel. Er is altijd geld nodig om de (67) 
meisjes te voeden, te kleden en een warm 
onderkomen te bieden.  Zie ook het stukje op pagina 14. Van harte bij u 
aanbevolen. 
 31 december en 1 januari: de diaconiecollecten 
rond de jaarwisseling zijn bestemd voor een project van 
Woord & Daad, Wonderschoon voor een gezonde 

toekomst. Veilig 
water om te 
drinken, zeep om je 
mee te wassen, een schone wc; voor ons 
is het heel normaal. Maar in veel landen 
waar Woord en Daad werkt is dit een 
luxe. Jaarlijks sterven er dan ook 
500.000 kinderen onnodig aan diarree. 

En ruim 2 miljard mensen wereldwijd hebben thuis geen toegang tot schoon 



 8

drinkwater. Daarom zetten we ons in voor een schone leefomgeving en een 
gezonde toekomst voor iedereen! Op scholen en in dorpen. En in 
samenwerking met overheden, waterschappen en het bedrijfsleven. Onder de 
titel ‘Wonderschoon, voor een gezonde toekomst’ voeren we actie voor schoon 
water, verbeterde hygiëne en goed sanitair. We ondersteunen schoon 
drinkwater projecten in o.a. Oeganda, Haïti en Bangladesh. 
 13 januari collecteren we voor het project in Gambia van Sylvia 
Schinkel. Meer informatie over dit project vindt u op pagina 15. 
 

Wilt u de doeleinden gedenken met uw giften en gebeden? 
         Diaconie en kerkvoogdij 

   
KERSTAVONDDIENST 2018 
Evenals voorgaande jaren hopen we ook dit jaar weer 
gezamenlijk een kerstavonddienst te houden in de 
Bartholomeüskerk van Stedum. De overdenking wordt 
verzorgd door ds. Wouter van Wingerden, Bert-Jan 
Zijlema zal het orgel bespelen en 
Chr. Vocaal Ensemble Stedum zal 
ook haar medewerking verlenen. 
Aanvang is 20.30 uur en na afloop is 

er een gezellig samenzijn met chocolademelk en glühwein. 
Maandag 24 december 20.30 uur!  
Geweldig als u en jullie aanwezig zijn. 

Gezamenlijke commissie 

 
KERSTNACHTDIENST TEN POST 24 DECEMBER  
“Komt, verwondert u hier mensen”. 
Een bekend kerstlied dat we maandagavond 24 december 
zeker gaan zingen. En dat is meteen waar het deze avond om 
draait: Stilstaan bij het wonder van de geboorte van een 
Kind dat tussen mensen kwam wonen om redding te 
brengen. 
We vieren het wonder ook met de aloude Kerstliederen, met een verhaal en met 
chocolademelk en glühwein na afloop. 
Waar:  ‘de Hoeksteen’ in Ten Post. 
Aanvang:  21.30 uur. 
Iedereen van harte welkom! 
 

 
de Christelijke Werkgroep Ten Post     
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KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 12 DECEMBER 2018 TEN POST 
Woensdagochtend 12 december hopen we  een 
Kerst-Koffieochtend te houden in ‘de Hoeksteen’, 
Jan Zijlstraat 2, Ten Post.  
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar en zo rond 
11.30 uur sluiten we het weer af. Iedereen kan zo 
binnenlopen en aanschuiven voor koffie met wat 
lekkers.  

Voor wie ook nog een creatieve uitdaging wil aangaan, hebben we deze keer de 
mogelijkheid om een hangend windlichtje te knopen. Macramé is tenslotte 
weer helemaal hip en een extra lichtje is altijd welkom in deze donkere dagen, 
Wanneer u zelf een glazen potje meeneemt, dan zorgen wij voor de rest. 
We zien u graag 12 december in de Hoeksteen, Jan Zijlstraat 2, Ten Post. 
 

de koffiecommissie van de Christelijke Werkgroep Ten Post 
 

Ps. Volgende data: 30 januari 2019 en 13 maart 2019.  
 
 
COLLECTEBONNEN 
Sinds enige tijd kunt u de collectebonnen bestellen via 
SKG collect (via de website van de kerk). Dit is een 
prima mogelijkheid en het scheelt veel controlewerk wat 
betreft controle van betaling. Toch moeten we afscheid 
nemen van deze mogelijkheid, het was in de proeftijd 
gratis maar het gaat met ingang van 1 januari 2019 € 50,- 
per kwartaal kosten. Deze kosten zijn voor onze 
gemeente te hoog. Om het controlewerk van nakijken, of 
er ook betaald is, te beperken hebben we het volgende bedacht. 
U kunt u collectebonnen nu via een betaalopdracht bij de Rabobank doen.  
Dit werkt als volgt: 
U wilt bijvoorbeeld het volgende bestellen: 
50 x  € 1,00 bonnen en 100 x € 0,50 bonnen. Dit is een totaal van € 100,-. 
U maakt € 100,- over per bankopdracht naar NL71 RABO 0306 3096 45 t.n.v. 
Kerkvoogdij Herv. Gem. SLWT en op de bankopdracht vermeldt u altijd waar 
het voor is; dus in dit geval 50 x 1,00 bon en 100 x 0,50 bon. 
Voor degene die telebankieren bij de Rabobank is het dan direct besteld, maar 
voor degenen die bij een andere bank bestellen kan het een paar dagen duren 
voordat de kerkrentmeester de bestelling ziet. 
Het zal even weer wennen zijn, maar we hopen dat u ons besluit kunt 
begrijpen.           

de kerkrentmeesters  
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KERKBALANS 2019 
Wat is Kerkbalans? 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-katholieke Kerk, de 
Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie 
kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en 
zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een 
financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari 
een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. 

De kerk krijgt geen subsidie. Voor de predikant, onderhoud van het 
gebouw, de koffie enz. is geld nodig. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft 
u om de kerk? Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen 
om ons heen. 

Het thema is: “Geef voor je kerk” 
het zijn maar vier woorden, maar om 
het pastoraat en de zorg voor elkaar 
en onze naaste door te kunnen laten 

gaan, zijn het vier woorden waar we niet om heen kunnen. 
De Kerkbalans 2019 wordt gehouden van 19 januari t/m 2 februari 2019. We 
hopen in deze periode bij u aan de deur te komen met uw persoonlijke 
Kerkbalans 2019. Doet u ook weer mee? 

       de kerkrentmeesters 
 

 
 
 
KOFFIEDRINKEN-PLUS ZONDAG  20 JANUARI 2019  

We willen jullie graag uitnodigen voor de Koffie-plus op 
zondag 20  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 voor 
gaat, is het eerst tijd voor koffie. 
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       
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WEEK VAN GEBED IN TEN POST  
We sluiten in Ten Post aan bij de landelijke Week van 
Gebed, daarvoor hopen we drie avonden bij elkaar te 
komen. We gebruiken een opening uit het boekje dat de 
Raad van Kerken daarvoor uitgeeft. Het thema wordt deze 
keer: “Recht voor ogen”. De ervaring van vorig jaar heeft 
geleerd dat de opening genoeg gespreksstof en 
gebedspunten geeft. 
We bidden met elkaar, maar je kunt ook alleen komen luisteren en iets of 
iemand aandragen waarvoor je graag een gebed wilt. 
Maandag 21 januari:  19.30 uur in ‘de Hoeksteen’ (J. Zijlstraat 2) 
Woensdag 23 januari: 19.30 uur in de GKV (Eestumerweg 11) 
Vrijdag 25 januari:   19.30 uur in de GKV (Eestumerweg 11) 
 

de Christelijke Werkgroep Ten Post 
 
 

 
TERUGBLIK FILMAVOND NARNIA 9 NOVEMBER  

“Narnia, Het Betoverde Land achter de Kleerkast” stond 
voor 9 november op de planning in het Hervormd Centrum. 
Het bleek een voorstelling voor een select publiek van elf 
personen. Dat betekende dat er dus ruim genoeg popcorn en 
ander lekkers was voor de kijkers. De film was er niet 
minder indrukwekkend om. En na het spannende einde was 
iedereen toch even stil toen het licht weer aan ging. 
 

de activiteitencommissie 
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NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEAVOND:  
Zitplaatsen in de kerk 
Na de periode vorig jaar in het Hervormd Centrum werd er door verschillende 
mensen opgemerkt dat het fijne van daar kerk houden was dat we dichter bij 
elkaar zaten. Daarbij waren we als kerkenraad al enige tijd aan het nadenken 
over hoe de samenzang in de Bartholomeüskerk verbeterd kon worden. Enkele 
organisten hadden aangegeven dat het lastig begeleiden was, omdat ze de 
gemeente amper hoorden. En vanaf de preekstoel was te merken dat de 
gemeente niet synchroon zong, de lange kerk liep iets voor op de kruiskerk. 
Toen was één en één twee en zijn we als proef met z'n allen in de lange kerk 
gaan zitten. Wat een verbetering was voor de organist en de samenzang. Dus 
daar waren we blij mee, al waren we ons bewust van een aantal nadelen. Eerst 
een leeg stuk kerk door voordat je bij de zitplaatsen komt is niet heel fijn. 
Sommigen moesten hun vertrouwde plekken verlaten en ergens anders zitten 
wat ook niet fijn is. En in de lange kerk in de ochtenddienst heb je soms 
tegenlicht wat ook hinderlijk kan zijn. De inschatting van de kerkenraad was 
dat de nadelen na een periode van gewenning afgenomen zouden zijn. Het 
voordeel van het bij elkaar zitten voor het zingen en het gemeenschapsgevoel 
was de reden om de situatie niet meer terug te draaien. Tijdens de laatste 
gemeenteavond bleek dat die inschatting niet juist was. Juist in de kerk mag 
ieder zijn of haar plek innemen een daarom laten we het aan iedereen zelf over 
een zitplaats te kiezen. Al zou het wel fijn om dichter bij elkaar te zitten dan 
voorheen, hoe dat precies moet zonder iemand ergens toe te verplichten weten 
we als kerkenraad ook niet. Misschien door de achterste banken van de lange 
kerk niet te gebruiken? Of als iedereen er bij het kiezen van een zitplaats erop 
let om niet te ver bij een ander vandaan te gaan zitten, dan vormen we 
misschien ook vanzelf al meer een eenheid.  
 

namens de Kerkenraad, ds. Wouter van Wingerden 
 
ADVENTSZANGDIENST IN DE WALFRIDUSKERK IN BEDUM 
Advent betekent verwachting. Het kerstfeest komt er aan. Maria is in blijde 
verwachting. Zij zingt er over en wij zingen met haar mee. 

Het is in Bedum een traditie geworden om  op de 3e zondag van advent een 
zangdienst te houden. Samen zingen over het wonder van kerst, de geboorte van 
Jezus. Op zondag 16 december 2018, om 16.30 uur in de Walfriduskerk. U bent 
van harte welkom in de kerk met de scheve toren.  

Het christelijk mannenkoor “Het Hogeland” werkt mee aan de dienst. Mark 
de Jager zal de meditatie verzorgen. Het orgel wordt bespeeld door Eddy van 
Olm.  
 Samen bekende liederen  zingen en luisteren naar een prachtig mannenkoor. 
U bent uitgenodigd met ons mee te zingen en te luisteren. De toegang is gratis.  
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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 (een enveloppe voor uw 
bijdrage is bijgevoegd in het kerkblad). 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 
 

Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten 
(Ruth) 

 

Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten, 
en dwing mij niet mijn weg terug te gaan, 
ik heb ’t verleden achter me gelaten 
en altijd, altijd zal ik naast je staan. 
 
 
De gedichtjes die u in dit kerkblad vindt, komen uit het Nieuwe Liedboek 
voor de Kerken, lied 787,  
tekst Fedde Schurer - ‘Kear my net tsjin, ik sil dy nea ferlitte’,  
vertaling Margryt Poortstra 
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KINDERTEHUIS ‘DE BARMHARTIGE SAMARITAAN’ 
In het kindertehuis de Barmhartige Samaritaan in de Oekraïne, bij u als 
gemeente een bekende naam, wonen zo ongeveer 70 meisjes. Het is vaak 
schrijnend als je hun achtergrond hoort. Altijd speelt alcoholverslaving van 
de ouders, of van één van hen, een rol. Ook ziekte of overlijden van één 
ouders terwijl de andere nog verslaafd is komt voor. 
Wanneer de meisjes in het kindertehuis komen krijgen ze liefde, aandacht en 
een goede verzorging. Dit alles kost geld en daarom is men altijd op zoek naar 
sponsorouders voor deze meisjes. 

 

Op de foto staan acht nieuwe kinderen die in de maanden juli, augustus en 
september in het kindertehuis zijn komen wonen. Eind maart van dit jaar 
waren er ook al twee kinderen bijgekomen. In 2017 zijn er zes nieuwe kinderen 
gekomen dit is in totaal zestien kinderen binnen twee jaar tijd, dat is sinds de 
beginjaren van het tehuis niet voorgekomen. 
Deze nieuwe kinderen hebben allemaal nieuwe sponsorouders nodig. De 
stichting Hoe is dan ook op zoek naar nieuwe sponsorouders. 
Wanneer u sponsorouder van één van deze kinderen wilt worden kunt u 
informatie krijgen bij de coördinator sponsorouders Mieke den Boer-Snoei, 
mieke@stichtinghoe.nl 
U krijgt regelmatig een nieuwsbrief en een foto van uw sponsorkind, en ook 
kunt u schrijven met uw sponsorkind, Mieke den Boer kan uw schrijven 
vertalen. De kinderen zullen u dankbaar zijn.                                      
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SYLVIA NAAR GAMBIA 
Het Wessel Gansfort komt met een uniek 
project waarin leerlingen aan de slag gaan met 
ontwikkelingshulp in Gambia. De leerlingen 
gaan het ondernemerschap in Gambia 
stimuleren en vormgeven. Onderwijs is 
essentieel om jongeren ondernemerschap 
vaardigheden bij te brengen, in Nederland en in 
Gambia, en hen voor te bereiden op de 
toekomst. Leerlingen en docenten van het 
Wessel Gansfort gaan in februari 2019 naar Gambia. Deze leerlingen volgen 
tijdens de M&O lessen een module ondernemerschap. De leerlingen gaan naar 
Gambia om dit programma ook aan te bieden aan Gambiaanse studenten van de 
secondary schools (middelbare school) en om ondernemerschapvaardigheden uit 
te wisselen met Gambiaanse studenten.   
Door het organiseren van acties in de school kunnen we de Gambiaanse studenten 
deze cursus gratis aanbieden. Ondernemerschap is in veel arme landen de basis 
voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Hier willen we graag aan 
bijdragen. Om het geld bij elkaar te krijgen organiseren de leerlingen allerlei 
acties, zoals een sponsoractiviteit. Ook worden bijv. kerkelijke gemeenten 
gevraagd een bijdrage te doen.  
Jeugd en Diaconie 
Zo kwam ook de vraag van Sylvia Schinkel. We vinden het fijn dat jonge 
mensen, vanuit de eigen gemeente, zich inzetten voor andere mensen ver en 
dichtbij. We hebben het al eens een keer in het kerkblad gevraagd, maar heb jij 
ook een goed doel? Een project waar we als kerkelijke gemeente achter kunnen 
staan? Je kunt altijd een mailtje sturen naar de diaconie. Wie weet kunnen we 
helpen met organiseren of op een andere manier wat voor je betekenen. 
Wil jij je nog even voorstellen, Sylvia? 
Ik ben Sylvia Schinkel en ik woon aan de Delleweg, Stedum. Ik ga van 1 t/m 9 
februari naar het Afrikaanse land Gambia. Dit doe ik vanuit school, met het vak 
management en organisatie (M&O). Dit houdt in dat leerlingen aandacht besteden 
aan ondernemerschap, tijdens deze reis in combinatie met ontwikkelingshulp. Ons 
doel is om in Gambia onze kennis te delen met leeftijdsgenoten. We gaan onder 
andere businessactiviteiten starten om mensen te ondersteunen en kennis over te 
dragen in Gambia. We werken onder het motto: ‘Wij een kans, zij een kans’. Het 
geld gaat naar de businessactiviteiten die wij daar doen voor de school, ook 
nemen we een koffer mee vol schoolspullen. Ikzelf zie dit als een kans om mijn 
grenzen te verleggen en om hiervan veel te leren en te groeien als persoon. 

                           Groeten, Sylvia 
 

We wensen jullie een goede en gezegende reis toe en zijn benieuwd naar je 
belevenissen.                                                                                               Diaconie 
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TERUGBLIK BIJBELQUIZ 2018  
Dat edelweiss niet in de Bijbel voorkomt en de 
regenboog bij Noach hoort, weten we 
waarschijnlijk allemaal. Gelukkig zitten er in de 
Bijbelquiz van het NBG altijd vragen waarbij je opgelucht adem kunt halen, 
omdat je zeker weet dat je die goed hebt. We kunnen ook wel met stelligheid 
zeggen dat het dit jaar zeker niet de moeilijkste versie ooit was. Toch zitten er 
altijd wel vragen bij die je niet zeker weet, of zelfs moet gokken, want wiens 
dochter Keren Happuch was?  En hoe Elisa het water van Jericho weer gezond 
maakte? 
Of je deze keer voor het eerst deelnam of al een echte veteraan bent, de 
spanning stijgt bij het controleren van de antwoorden. Er eindigden twee teams 
met een gelijk aantal punten, maar na een shoot-out bleek het winnende team 
uit Stedum te  komen.  
Er waren zeventig deelnemers aan de quiz, waarvan de meeste uit Stedum, 
Westeremden en omgeving kwamen, maar ook verder uit de provincie wisten 
deelnemers het Hervormd Centrum te vinden.  
Daarna werd bepaald welke drie deelnemers de hoogste persoonlijke scores 
hadden behaald. In de finale werd degene die het eerst drie vragen goed 
beantwoordde de winnaar. Alle winnaars kregen het evangelie van Lukas in de 
Bijbel in Gewone Taal cadeau. 
De werkgroep Stedum-Westeremden van het NBG is al enige jaren actief in het 
organiseren van de jaarlijkse Bijbelquiz. De vragen en de inleidende filmpjes 
en plaatjes worden aangeleverd door het Nederlands Bijbelgenootschap.  
Het is elk jaar weer gezellig én leerzaam.  
Complimenten aan de organisatie zijn dus zeker op zijn plaats! 
De collecte bij de uitgang, bestemd voor Bijbels voor Kenia van het NBG 
heeft, na aftrek van de kosten voor de koffie, € 144,85 opgebracht. 
 

(Ruth) 
 

Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten 
en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad, 
waar jij je rust neemt, zal ik overnachten 
in jouw bestaan ligt dat van mij vervat. 

      

Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen, 
jouw God is ook mijn wondervolle God. 
En waar jij sterft zal ook mijn einde komen; 
ten slotte treft ons één en ’t zelfde lot. 
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NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
Er komt een feestelijke tijd aan, gezellige dagen met cadeautjes, leuke dingen 
doen op school en thuis lichtje en versieringen ophangen voor het kerstfeest dat 
al snel komt.  

We gaan met de zondagsschool op 
Eerste Kerstdag ook het feest vieren dat 
Jezus is geboren! 
Het thema is: “Geen STER te ver”. 
We gaan samen met de wijzen de STER volgen. 

Alle kinderen, ouders, vrienden en familie 
zijn welkom om met ons kerstfeest te vieren op 25 
december a.s. om 16.00 uur in het Hervormd 
Centrum in Stedum. 

Er zijn verhalen, liedjes, de kinderen dragen 
iets voor en tussendoor is er drinken met wat lekkers erbij. Komt u / komen 
jullie ook allemaal? 

Maar eerst hebben we nog zondagsschool op 9 en 23 december. Dan gaan 
we oefenen en knutselen voor kerst. Na de kerstvakantie beginnen we weer op 
13 januari 2019. 

Gezegende kerstdagen, een fijne vakantie en jaarwisseling toegewenst! 
 
 

KERST-KLEIBONKIES 
Kerst op school, kerst in de kerk, kerst met je familie… 
Maar natuurlijk ook met de Kleibonkies!  
Vrijdagavond 14 december staat in het teken van het komend 
Kerstfeest met kerstliederen en het Kerstverhaal. 
Deze laatste clubavond van 2018 wil je zeker niet missen, alleen 

al omdat we na de pauze een bijzondere kerstkrans gaan maken. 
Voor 2019 kun je 11 januari, 1 februari en 22 februari alvast in je agenda 
zetten. 

met een hartelijke groet van de leiding 

 
(Ruth) 
 

Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden, 
begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot. 
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden, 
daar komt geen einde aan dan door de dood. 
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MANNENVERENIGING ‘IMMANUËL’ 
Op 15 november zijn wij bijeen geweest met onze 
mannenvereniging en hebben de volgende 
Bijbelgedeelten besproken: 1 Tim. 4: 1 - 16 wat de 
vorige vergadering was blijven liggen en 1 Tim. 5: 1 - 6: 
2a, dit is uit de Hervormde Vaan van september en 

oktober de nummers 9 en 10. 
Daarvoor hadden we de huishoudelijke zaken afgewerkt. Er waren dertien 
mannen  aanwezig. 

De volgende vergaderingen hebben wij op D.V. 17 december en op 21 
januari 2019. 
In december is het Bijbelgedeelte 1 Tim. 6: 2b - 21, Hervormde Vaan nummer 
11 en in januari 2019 is het gedeelte 2 Tim. 1: 1 - 18,  Hervormde Vaan 
nummer 12.                                                                                          

 het bestuur 
 
HVV ‘BIDT EN WERKT’ 

Op onze bijeenkomst in november hebben wij na 
opening en meditatie samen met Meta de Vries 
kerstkaarten gemaakt. Het was een goede en 
gezellige avond. 
Op maandag 10 december hopen wij kerstavond 
te houden met Passage. De avond begint om 
19.45 uur in het Hervormd Centrum. 
Onze eerste avond in januari is D.V. op 7 

januari. Dan houden we onze Nieuwjaarsvisite, mét spellen. 
Gasten zijn van harte welkom. 

het bestuur 
 
OLIEBOLLENACTIE 
Op oudejaarsdag 31 december hopen wij als 
gebouwcommissie weer oliebollen te bakken, 
waarvan de opbrengst voor het Hervormd 
Centrum is. U kunt ze nu al bestellen door 
middel van bijgevoegd bestelformulier of 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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PUZZEL: UITSPRAKEN 
Hieronder volgen 13 uitspraken van mensen uit de Bijbel. Wie heeft die 
uitspraken gedaan? 
Schrijf de letter op die bij zijn/haar naam staat. Wat lees je? 
(Gebruikte vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling) 
 

A David F Hizkia K Jesaja P Samuel V Kaïn 

B Job G Ester L Elisa R Rebekka W Mirjam 

C Gideon H Pilatus M Mozes S Johannes 
de Doper 

X Thomas 

D Simson I Adam N Elia T Petrus IJ Jozua 

E Jezus J Ruth O Eva U Paulus Z Maria 
 

1. Hier is hij, de mens. 
2. Gelukkig de vredestichters 
3. U bent de Messias, de Zoon van de levende God! 
4. Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind 
voor u te voeden? 
5. Met de hulp van de HEER, heb ik het leven geschonken aan een man. 
6. Ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben gehad. 
7. Als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik even 
zwak als ieder ander. 
8. Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. 
9. Waar ben je geweest, Gechazi? 
10. Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik 
me. 
11. Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan 
een teken. 
12. Ik vind niets waaraan deze man schuldig is. 
13. Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen. 
 
 

ANTWOORDEN PUZZEL BIJBELBOEKEN: 
1. Maleachi, 2. Ezra, 3. Timoteus, 4. Amos,  
5. Numeri, 6. Deuteronomium, 7. Exodus,  
8. Romeinen, 9. Ester, 10. Obadja, 11. Genesis,  
12. Efeziers, 13. Nehemia 

 
OPLOSSING: 
Met andere ogen 
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28 okt € 77,80
Kerkvoogdij € 59,30
Kerkvoogdij Verwarming € 60,65

4 nov € 108,12
Kerkvoogdij € 109,50
Kerkvoogdij Predikantsplaats € 102,05

7 nov € 44,65
Kerkvoogdij € 35,75
Kerkvoogdij Dankdagcollecte € 329,60

per bank € 160,00
11 nov € 65,40

Kerkvoogdij € 65,30
Kerkvoogdij Quotum € 69,85

18 nov € 91,45
Kerkvoogdij € 80,25
Kerkvoogdij Onderhoud kerken € 89,00

OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN

G.Z.B.

Nederlands Bijbelgenootschap

Dorcas

Diaconie

KerkinActie: Rudolphstichting

 
 

DE ENGEL GABRIËL KOMT AANGESNELD 
 

De engel Gabriël komt aangesneld, 
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 
Gegroet zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 
en alle mensen danken jou de eeuwen door; 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 
en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
 

Emmanuel, de redder, bracht zij voort 
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 
voor allen die geloven zal zij altijd zijn 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 

 
Uit: Nieuwe Liedboek voor de Kerken, lied 443  

tekst kerstlied uit Baskenland, bewerkt door Sabine Baring-Gould – 
‘The Angel Gabriel from heaven came’, vertaling Andries Govaart 
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AGENDA  
01 dec Adventsvesper in de GKV, Eestumerweg in Ten Post 
  aanvang: 19.00 uur. 
04 dec Bijbelkring in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 20.00 uur. 
10 dec Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 

aanvang: 19.30 uur. 
  Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’, kerstviering met Passage in het  
  Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.45 uur. 
11 dec Catechese in het Hervormd Centrum 
  eerste groep: van 19.00 tot 19.45 uur. 
  tweede groep: van 19.45 tot 20.30 uur. 
12 dec Koffieochtend in ‘de Hoeksteen’, Jan Zijlstraat in Ten Post 
  aanvang: 10.00 uur (tot 11.30 uur). 
14 dec Kleibonkies in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.00 uur 
17 dec Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.30 uur. 
07 jan Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.45 uur. 
08 jan Catechese in het Hervormd Centrum 
  eerste groep: van 19.00 tot 19.45 uur. 
  tweede groep: van 19.45 tot 20.30 uur. 
10 jan Open Kring in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 20.00 uur. 
11 jan Club voor ‘de Kleibonkies’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.00 uur. 
14 jan Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 

aanvang: 19.30 uur. 
19 jan Volleybaltoernooi 
  meer informatie volgt. 
20 jan Koffiedrinken-plus in het Hervormd Centrum 
  aanvang: aansluitend aan de morgendienst (zie pagina 10). 
21, 23, 25 jan Week van Gebed in Ten Post 
   zie pagina 11. 
21 jan Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.30 uur (met koffie).                                   


