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  MEDITATIE                                                                        En de engel zei tegen Lot: 
 “Vlucht, uw leven is in gevaar!  

Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil.” 
(Genesis 19: 17) 

 
LAAT ACHTER! 

 
Net over de drempel van het nieuwe jaar schrijf ik deze meditatie. De woorden 
van Marc Marie Huijbregts uit de oudejaarsconference zitten nog vers in het 
geheugen. Zijn centrale boodschap was in mijn eigen woorden: "Laat los wat je 
niet mee wilt nemen naar 2019, laat het achter in 2018.” Daarbij voegen zich 
de woorden van het lied van Stef Bos over Lot1.  
 
En als ik nu omkijk / Ben ik verloren 
Maar iets houdt me tegen / Om verder te gaan 
 … 
Al vind ik niet meer / Dan ruines en spoken 
Het laat me niet los 
 

                                                
1 Van de DVD: Een Ander Licht uit 2009. De NCRV had hem gevraagd om een aantal liedjes te schrijven 
over Bijbelse personages. Als onderwerp voor de meditaties van de afgelopen periode en voor de 
komende tijd kies ik uit de onderwerpen van deze liedjes al volg ik niet altijd de invalshoek van Stef Bos, 
deze liedjes geven me wel de aanleiding om verder te denken.  

Dit is de digitale (ingekorte) versie van:  “IN EN OM DE KERK ”  
het maandelijks kerkblad van de 
Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post 
Wij wensen u veel leesplezier bij deze online-versie van ons kerkblad. 

de redactie 
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In het verhaal van Lot moest hij de stad Sodom echt achterlaten, en hij moest 
niet omkijken. Dat was lastig, het laat hem niet los, zoals Stef Bos treffend 
verwoord. Het is lastig om niet terug te blijven verlangen naar wat was, ook al 
weet je dat het niet goed was. Sodom staat symbool voor het kwaad, voor 
losbandigheid en hebzucht. Het was een stad waar egoïsme regeerde en mensen 
deden waar ze zin in hadden. Lot weet eigenlijk wel dat hij daar weg moet, dat 
hij het egoïsme, het eigenbelang los moest laten. Het is een doodlopende weg, 
die weg van Sodom. Toch blijft het lastig te vertrekken. Dat kennen we 
misschien wel, iets waarvan we weten dat we het achter ons moeten laten. 
Waarvan we weten dat het slecht voor ons is en het ons in problemen brengt. 
Toch is het lastig om dat achter te laten in 2018. Voor de hand liggend 
voorbeeld is roken, iedereen weet hoe slecht is, maar probeer maar eens te 
stoppen. Maar ook minder zichtbare gewoontes zoals het uitstellen van 
vervelende klusjes tot het echt niet meer anders kan. Of veel te lang gamen of 
je sociale media bijwerken in plaats van huiswerk of het huishouden. Je weet 
dat je er later een keer spijt van krijgt en toch doe je het steeds weer.  
Er aan vasthouden heeft geen zin en toch doen we het. De woorden van de 
engel gelden ook voor ons. Hij zegt tegen Lot: “Ren! Vlucht naar de bergen!” 
Voor ons betekent dat: “Ga, doe het vanaf nu anders, laat de oude slechte 
gewoonte achter je! Vlucht voordat je er echt problemen door krijgt!  
Dat is  makkelijker geschreven dan gedaan, want de laatste hand aan dit stukje 
leg ik ook op de morgen na de deadline….. Toch schrijf ik die woorden van de 
engel voor u en voor mezelf nog een keer: Laat het achter je, kijk niet om. 
Houd niet vast aan je oude gewoontes, maar ga op weg naar een nieuwe 
toekomst! Daar ligt het leven. 
Dan volgt er nog een prachtig veelzeggend gesprekje. Lot wil wel, maar hij is 
ook bang het niet te halen. Hij zegt: “Die bergen zijn me te ver, dat haal ik niet. 
Laat mij toch naar Zoar gaan dat is dichterbij.” De engel staat dat toe, die komt 
hem daarin tegemoet. Daarin zie ik iets van Gods aard, van Zijn karakter terug. 
God weet wat Hij van ons kan verwachten. Hij houdt daar rekening mee. Hij 
vraagt niet te veel van ons, maar Hij wil wel dat we op pad gaan. Laat dus maar 
achter wat in 2018 hoort en ga op weg 2019 in. Ga met God en Hij zal met je 
zijn. 

ds. Wouter van Wingerden 
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
JANUARI / FEBRUARI 2019  

 
20 JAN Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn

Bediening Heilige Doop en voorbereiding H.A.
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

19:00 uur : Ds. J.A.A. Geerts, Zalk

27 JAN Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Viering Heilig Avondmaal

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
Dankzegging Heilig Avondmaal

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

3 FEB Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Ds. J. den Admirant, Hoogeveen

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

10 FEB Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Bediening Heilige Doop

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

17 FEB Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Kand. H-J. van der Wal, Groningen

19:00 uur :Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude

24 FEB Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Ds. G.J. Roest, Huizen

19:00 uur : Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut

3 MRT Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Herbevestiging ambtsdragers
1e Lijdenszondag

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Dhr. L.J. Blees, Damwoude

ZONDAG
Herv. Centr.
Herv. Centr.

ZONDAG

Herv. Centr.
Herv. Centr.

Lellens

ZONDAG
Herv. Centr.
Herv. Centr.

Stedum

ZONDAG

ZONDAG

Stedum

ZONDAG
Lellens
Lellens

Stedum
Stedum

ZONDAG

Lellens
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1e 2e UITGANG
20 jan Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud orgels

27 jan Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud kerken

3 feb Evangelisatie Kerkvoogdij Predikantsplaats
Eigen gemeente

10 feb Diaconie Kerkvoogdij Quotum
17 feb Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud pastorie

24 feb Diaconie Kerkvoogdij Verwarming
3 mrt Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats

Z.O.A.: project Jemen

Kerk in Actie: project Bangladesh

Stichting Werkgroep Albanië

I.Z.B.: Het Pand in Groningen

COLLECTEROOSTER
IN DE DIENST

 

 
Bij de collecten: 
 
 20 januari is de diaconiecollecte bestemd voor 
christelijke hulporganisatie Z.O.A.,  project Jemen. In 

Jemen staan ruim 14 
miljoen mensen - de 
helft van de totale 
bevolking van het land - aan de rand van een 
zware hongersnood. Volgens de V.N. dreigt 
dit zelfs de grootste humanitaire ramp ooit te 
worden als er niet snel noodhulp komt. Het 

betekent opnieuw een klap voor de al kwetsbare bevolking van Jemen. Naast 
een langslepende en gewelddadige oorlog werd het land namelijk eerder ook al 
getroffen door uitbraken van cholera en ernstige voedseltekorten. Tot nu toe 
zorgden dit al voor duizenden slachtoffers. Zonder hulp dreigen dit er alleen 
maar meer te worden, doordat veel Jemenieten volledig afhankelijk zijn van 
hulp van anderen. Als één van de weinige organisaties is een Z.O.A.-team van 
hulpverleners aanwezig om, ondanks de onveilige situatie, noodhulp te 
verlenen. Door het bieden van de meest nodige hulp, laten we de kwetsbare 
Jemenitische bevolking niet aan hun lot over. Om dat te kunnen blijven doen 
hebben we - juist nu - uw steun daarbij hard nodig! Stichting Z.O.A. helpt de 
Jemenitische bevolking met voedsel, schoon drinkwater en medische zorg.  
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 27 januari is de collecte bestemd voor Kerk in 
Actie, project Bangladesh. In Nederland weten we dat 
wonen aan de rivierdelta gevaar met zich meebrengt. 
In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op 
rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende 
overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen 
huizen weg en landbouwgrond stoomt onder. Geef om Bengalen veilig te laten 
wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. 
We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen 
mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen stormen en zware regens 
kunnen en bieden directe noodhulp na overstromingen. 
 

 3 februari is de collecte bestemd voor evangelisatie eigen gemeente. 
 

 17 februari is de collecte bestemd voor Stichting Werkgroep Albanië. In 
Albanië wonen veel mensen in armoede. Stichting werkgroep Albanië 
ondersteunt kleine projecten in Albanië zoals bijvoorbeeld een school voor 
gehandicapte kinderen. De kinderen krijgen in deze school niet alleen 
onderwijs, maar ook een warme maaltijd en verzorging. In een land als Albanië 
is er weinig tot niets geregeld voor arme,oude en gehandicapte mensen. U hulp 
is van harte aanbevolen. 
 3 maart is de collecte bestemd voor de I.Z.B. 
‘Het Pand’. Een samenwerking tussen wijkgemeente 
Martinikerk, Groningen en de I.Z.B. Onder leiding van 
missionair werker Jan Waanders worden o.a.  kinder- 
en tienerclubs georganiseerd in de Korrewegwijk. Er worden vieringen 
gehouden. Het Pand is een plaats waar de mensen van de wijk God kunnen 
leren kennen en delen in de vreugde van het geloof in Jezus Christus.  
 

Bovenstaande collecten willen we van harte aanbevelen in uw voorbede en 
gaven.                                                                             

Kerkvoogdij en Diaconie 
 

 
 
 
 
 
 
 
KOFFIEDRINKEN-PLUS  

I.v.m. de doopdienst op 20 januari wordt het koffiedrinken-plus verplaatst naar 
10 maart. Meer daarover in het volgende kerkblad. 
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BIJ DE DIENSTEN 
De sacramenten mogen weer bediend worden; de doop zelfs twee keer en het 
avondmaal. Wat een zegen, God komt ons in de sacramenten tegemoet. Daar is 
het waar het begint, niet bij de zoektocht van de mens maar bij de zoektocht 
van God naar de mens. Hij komt naar ons toe zoals in het verhaal vlak na de 
Schepping als Adam en Eva zich verstoppen dan komt God hen opzoeken en 
roept: "Adam, Mens, waar ben je" en die roep klinkt nog steeds. Aan de tafel, 
Mens kom dan want alles is gereed. Ik heb het goedgemaakt, kom aan Mijn 
tafel. En bij de doopvont, gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. God wil Zijn naam verbinden Hij adopteert mensen tot Zijn 
kinderen. Hij maakt ze tot Zijn kinderen. We volgen tot aan Pasen het 
Johannesevangelie en deze diensten staan we stil bij twee hoofdstukken uit het 
begin, namelijk 2 en 3. In de avonddiensten hopen we verder te gaan met het 
overdenken van de bedes van het Onze Vader. Aan de orde komen: "Vergeef 
ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven" en "leidt ons 
niet in verzoeking".  
Allen goede diensten toegewenst. 

ds. Wouter van Wingerden 
 

UIT DE KERKENRAAD 12 NOVEMBER 2018 
-We lezen aan het begin van de vergadering Psalm 121: “Ik sla mij ogen op 
naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die 
hemel en aarde gemaakt heeft”. We beginnen met gebed.  
-We spreken met elkaar over de jeugddienst van 2 december 2018. We hebben 
muzikale invulling gevonden en ds. W. van Wingerden zal met de verdere 
invulling aan de slag gaan.  
-De modaliteitsringvergadering is bezocht door broeder Meuleman. We vinden 
het belangrijk om contact te onderhouden binnen deze ring. Een aantal jaren 
geleden werd er een volleybaltoernooi georganiseerd binnen deze ring. Deze 
werd goed bezocht ook door de jeugd. We proberen in januari 2019 deze 
sportieve activiteit weer op te pakken.  
-Er is een informatieavond geweest in Dorkwerd over een nieuw initiatief 
vanuit de IZB genaamd Focus. Dit traject is ontwikkeld om binnen de 
gemeente aan de slag te gaan. Met als doel: nieuwe impuls in gemeentewerk. 
Op missionair gebied, maar ook gericht op persoonlijke geloofsgroei. Een 
project wat ons als gemeente naar binnen laat kijken, maar ook naar buiten. 
Vanuit de kerkenraad is deze avond bezocht en als bijzonder interessant 
ervaren. We gaan onderzoeken of dit traject passend is in onze gemeente.  
-We blikken terug op de gemeenteavond. De gemeenteavond werd gehouden 
na de dankdagdienst. Er waren voordelen en ook nadelen te noemen om deze 
avond te combineren. We beslissen later of we dit nog eens zo doen.  
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De plaatselijke regeling is besproken op de gemeenteavond en is vastgesteld op 
13 november 2018. Ook het privacystatement is behandeld en goedgekeurd.  
-De post wordt rondgedeeld aan de betreffende colleges.  
-Volgende vergadering is 10 december 2018. We eindigen de avond met 
dankgebed. 
 
GEMEENTEAVOND 7 NOVEMBER 2018 
Ds. opende na de dankdienst voor gewas en arbeid de gemeenteavond. 
De notulen waren meegezonden bij de uitnodiging en er waren geen vragen. 
De kerkenraad had de volgende mededelingen:  
-De zondagavonddienst van 23 en 30 december 2018 vervallen. 
-Dhr. K. Meuleman en dhr. J. Sevenhuijsen hebben aangegeven hun 
ambtsperiode te verlengen, de herbevestigingsdienst zal begin 2019 worden 
gehouden. 
-Vanuit de kerkrentmeesters is er nog gesproken over de verkoop van de 
pastorie.  
-De kerk in Lellens wordt niet verkocht.  
-Er is een preekgestoelte in het Hervormd Centrum gekomen en we kerken 
weer in het Hervormd Centrum van 6 januari 2019 t/m 14 april 2019. 
-De plaatselijke regeling is aangepast en wordt besproken. De regeling zal 
vastgesteld worden op 12 november 2018. 
-De nieuwe privacyregels werden toegelicht. Het komt er op neer dat we 
zorgvuldig met de ons toevertrouwde gegevens om moeten gaan. 
-Bij punt rondvraag werd opgemerkt dat het voor sommigen niet goed voelt dat 
de gemeenteavond na de dankdienst is. Er werd geïnformeerd naar de € 2.500,- 
die is ontvangen van de muziekvereniging Jehova Nissi, er werd gesproken 
over de geografische grenzen van onze gemeente, predikanten van ver weg, het 
te laat binnenkomen van de kerkenraad, regio jongerendienst, nieuwe beamer 
Hervormd Centrum. Ook werd er tijdens de rondvraag een applaus gevraagd 
voor alle vrijwilligers van onze gemeente en voor de kerkenraadsleden die zich 
herkiesbaar stelden. 
-Ds. sloot de gemeenteavond af met gebed en we zongen Gez. 390: 1 en 3.  
 
 

Zoek zijn aangezicht waar vreugde is: 
wie zingt, ziet met hartsogen, 

ziet soms poorten even opengaan, 
Hem leren loven wordt een eeuwigheid. 

 
Lloyd Haft, naar Psalm 100 
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KERKBALANS 2019 
In het vorig kerkblad is geschreven over wat Kerkbalans is. 
Wij willen iedereen er nog een keer op attenderen dat de 
kerk geen subsidie ontvangt. 
Door uw financiële bijdrage aan Kerkbalans konden er 
iedere zondag erediensten gehouden worden waarin Gods 
woord centraal staat en werden er allerlei activiteiten georganiseerd die de 
gemeenschap versterken. 
Hier willen wij ook het komend jaar aan werken, en we hopen dan ook dat u dit 
jaar weer mee doet aan de actie Kerkbalans. 

Wij zijn erg blij met uw bijdrage maar wij kunnen ook niet voorkomen dat de 
onkosten, ook voor het pastoraat, stijgen.  
Wij hopen dan ook dat u dit jaar uw bijdrage nog eens bekijkt. Het thema is: 
“Geef voor je kerk” ; het zijn maar vier woorden maar we kunnen er niet om 
heen. 
De Kerkbalans wordt gehouden van 19 januari 2019 t/m 2 februari 2019. 
U doet toch ook weer mee? 

     de kerkrentmeesters 
 
KERSTAVONDDIENST 24 DECEMBER IN STEDUM 
Maandag 24 december jl. was er de kerstavonddienst in Stedum, georganiseerd 
door een commissie van de Gereformeerde en Hervormde kerk. Een grote 
opkomst van +/- 200 mensen! Prachtig om samen met dorpsgenoten en 
omwonenden deze dienst te mogen houden.  Mooie liederen gezongen door 
Chr. Vocaal Ensemble en mooi orgelspel door Bert-Jan Zijlema. De meditatie 
door Ds. Wouter van Wingerden over de komst van Jezus. Het werd kerst, 
omdat Hij ons liefheeft! God is mens geworden en wil er voor ons zijn. Hoe 
mooi en vreugdevol is dat!  Als slotlied gezamenlijk God toezingen met “Ere 
zij God” met bovenstem door het koor.  De opbrengt van de collecte, bestemd 
voor het kinderkamp in Roemenië, leverde een mooi bedrag van € 421,40 op. 
We mogen terugkijken op een gezegende dienst. Na afloop was er nog een 
gezellig samenzijn onder het genot van chocolademelk en glühwein.  
Via deze weg een ieder dank voor uw/jouw komst en medewerking.  
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KERSTNACHTDIENST TEN POST 24 DECEMBER  
Met bijna zeventig mensen kwamen we op Kerstavond bij elkaar om samen te 
zingen, te luisteren en te genieten in ‘de Hoeksteen’. 
Bekende kerstliederen, het Kerstevangelie uit Lukas en een mooi Kerstverhaal en 
natuurlijk gezellig napraten met de onvermijdelijke glühwein en chocolademelk 
in de hand.  
Het klinkt misschien niet heel spectaculair, maar om de komst van de Here Jezus 
naar de aarde zo eensgezind samen te kunnen vieren in je eigen dorp, dat is toch 
wel bijzonder en waardevol.  
Ook in de zomer hopen we weer een gezamenlijke dienst te houden, en wel op 
zondag 30 juni, maar daarover later meer. 
 
 
KOFFIEOCHTEND WOENSDAG  30 JANUARI 2019 TEN POST 

Woensdagochtend 30 januari is er weer een zoete inval in 
‘de Hoeksteen’ (Jan Zijlstraat 2) in Ten Post. 
Om 10.00 uur staat de koffie klaar en zo rond 11.30 uur 
sluiten we het af. We bakken ook deze keer wat lekkers voor 
erbij.  
Van harte welkom! 
 

de koffiecommissie 
van de Christelijke Werkgroep Ten Post 

 
 

 
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 
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Datum: 31 dec 15 31 dec 16 31 dec 17 31 dec 18
Dooplid 82 81 80 77
Belijdendlid 98 96 91 93
Overige leden 82 80 75 77
Gastlid 2 2 4 4

Totaal: 264 259 250 251

Leden Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post

GEMEENTENIEUWS 
VAN DE LEDENADMINISTRATIE 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal leden van onze 
gemeente, de Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten 
Post, over de afgelopen 4 jaar: 

Hierbij geldt dat: 
• ‘Overige leden’ eerder voornamelijk geregistreerd stonden als geboorte-

leden, maar binnen de PKN worden de geboorteleden niet meer als zodanig 
aangegeven in de ledenregistratie.  

 
 
 
 
MUZIEKMIDDAG IN DE MARTINIKERK 

Namens de commissie “Schoonheid met een ziel” van de 
Protestantse Gemeente Groningen wil ik u graag 
attenderen op een bijzondere muzikale liedmiddag in de 
Martinikerk in Groningen op zondag 27 januari a.s. om 
16.00 uur. 
Op deze middag zal Antoine Oomen met zijn koor voor 

nieuwe Nederlandse religieuze muziek uit Amsterdam onder de titel “Boom 
aan levend water” een cyclus van tien psalmen en een requiem ten gehore 
brengen.  
Het koor wordt begeleid door Roland Aalbers (piano) en Heleen Oomen 
(klarinet), 
Waarschijnlijk zal ook de 85-jarige Huub Oosterhuis aanwezig zijn om 
sommige teksten toe te lichten.  
De aanwezige bezoekers worden in de gelegenheid gesteld in beurtzang met 
het koor mee te zingen (o.a. het bekende lied “De steppe zal bloeien’). 
De middag vormt een prachtig vervolg op de eerdere grote lieddagen in de 
Martinikerk.  
De toegang is gratis; bij de uitgang wordt een collecte gehouden.  
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‘HIJ HEEFT ONS GEMAAKT’ 
De beroemdste Utrechter uit de vorige eeuw was Gerrit 
Rietveld, meubelmaker en architect. Hij heeft de stoel 
ontworpen die de hele wereld overgegaan is. In een tv-
programma vertelde een jonge vrouw dat ze op een 
vlooienmarkt een aftandse stoel gekocht had, voor een 
paar tientjes. Hij lag uit elkaar, maar het leek wel wat op 
een Rietveld. Nu kwam ze vragen: is het misschien een 
echte? Heeft hij hem gemaakt? 
 

Dat bleek zo te zijn. Hoe kun je dat zien? Daarvoor gingen ze naar een kenner, 
die restaurateur is. ‘Kijk’, zei hij, ‘zo werkte Rietveld.’ Hij gebruikte een 
handschaaf en hij deed alles met hout, ook de verbindingen. Die kleuren, deze 
verf. Aan tientallen details kon je de hand van de meester herkennen. Zijn 
fingerprints staan erop. 
 

‘Hij (God) heeft ons gemaakt; Hem behoren wij toe’, zegt de Psalmdichter. We 
zijn geen nep, maar echt. Hoe komt het toch dat wij daarvan vervreemden? Dat 
ligt niet alleen aan de wetenschap en de moderniteit. Het zit dieper in onszelf. 
Wij willen God, maar niet te dichtbij. Wij willen zeker niet zonder Hem en 
beseffen ook dat we Hem nodig hebben. Maar dat Hij ons gemaakt heeft, 
betekent dat Hij recht heeft op onze handen, voeten, adem en hersens. Er kan 
niet één reden zijn om te leven buiten Hem om. ‘Hem behoren wij toe?’ Wil ik 
dat? Ik twijfel en loop een eindje om. 
 

Toch weet ik dat dit het mooiste is dat er is. Het moet het grootste geluk zijn 
om God toe te behoren. Je kunt er door leven met moed en sterven in vrede. 
 

ds. Andries Zoutendijk 
Uit: Mijn Psalm,  

uitg. Boekencentrum 2009 
 
 

 

100 1 Een psalm voor het dankoffer. 
 

Juich de HEER toe, heel de aarde, 
2 dien de HEER met vreugde, 
kom tot hem met jubelzang. 
3 Erken het: de HEER is God, 
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. 
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 
 
4 Kom zijn poorten binnen met een loflied, 
hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 
breng hem hulde, prijs zijn naam: 
5 de Heer is goed, 
zijn liefde duurt eeuwig, 
zijn trouw van geslacht op geslacht. 
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KORT VERSLAG VAN DE CLASSICALE VERGADERING VAN 22 N OVEMBER 
2018 (DEEL 1) 
Op donderdag 22 november was de classicale vergadering te gast bij de PG te 
Beilen-Hijken-Hooghalen. Ds. Remko Veldman opende de vergadering met een 
vesperviering in de kerk, waarna de Antoon de Groot iets vertelde over de 
activiteiten van de ring Zuidwest Drenthe. 
 Het thema voor deze classicale vergadering luidt: “Hoe komen we tot een 
classicaal beleid?” Ter voorbereiding op dit thema heeft ds. Jan Hommes, onze 
classispredikant een notitie geschreven. Hij geeft voordat we in groepje 
uiteengaan nog een korte toelichting op zijn notitie over het ontwikkelen van 
classicaal beleid voor de verschillende ontwikkelingen/kwesties die hij signaleert. 
De vergadering gaat  in vier groepjes uiteen om met elkaar over de verschillende 
vragen te spreken. We beperken ons deze avond tot de eerste twee vragen. 
 

Vraag 1: Bij veel gemeenten wordt door krimp een terugloop van de omvang van 
de predikantsplaats geconstateerd. Zijn het de financiën of is er een inhoudelijke 
reden voor de gekozen oplossing? Kortom; wordt er aangepast naar de 
(financiële) mogelijkheden of wordt er gezocht naar kansen om te investeren?  
 

Antwoord/reacties uit de groepjes: 
 Van belang is vooruitkijken, nu! We moeten met elkaar het gesprek aangaan, 

met omliggende gemeenten, door te zoeken, sturen en stimuleren.  
 Ds. Jan Hommes vraagt: wat moet de classis doen; moeten wij iets sturen naar 

de buren, of kijken en maar afwachten. Reactie van de vergadering is: vooral 
vragen; de blik openhouden. Hoe willen wij mensen bereiken; hoe staan wij in 
de wijk, in het dorp, wat hebben wij te bieden.  

 Reactie van een gemeente: wij hebben nu een 50% predikantsplaats. Onze 
zoektocht heeft tot nu niets opgeleverd. Wij zien nu een mogelijkheid:  wij 
moeten naar de buurgemeente toe, proberen daar een samenwerking mee aan 
te gaan, bijv. in de vorm van een streekgemeente; de classis moet ‘zacht’ mee 
drukken.  

 Vraag: Wat is de rol van de classis daarbij? Reactie: Bij vragen vanuit de 
gemeente, dan zou de classis kunnen antwoorden: “In deze buurt zijn die en 
die gemeentes”; je kunt niet zeggen: “Je moet dat of dat doen”. De classis 
moet niet sturen maar verwijzen.  

 Reactie: de taak van de classis is bij gemeente langsgaan en vragen ‘hoe zien 
jullie jullie toekomst’.  
 

Vraag 2: i.v.m. de bezetting van de kerkenraad en het behouden van kwaliteit: 
waar halen we nieuwe mensen vandaan en hoe behouden we deskundigheid? 
 

Antwoord:  
 zoek duo’s van ambtsdragers;  
 kerkenraden moeten toekomstbestendig zijn.  
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Op 7 maart wordt een extra classicale vergadering belegd waar uitsluitend over de 
overige vragen met elkaar wordt gesproken. 
Het 2e deel van het thema volgt in het volgende nummer. 

Na de pauze worden de huishoudelijke zaken besproken. Het moderamen 
van de Generale synode verzoekt de classicale vergadering hun mening te geven 
over de vraag of de generale synode Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk 
(verder genoemd: Liedboek 2013) aan de gemeenten kan aanbieden als "Psalm- 
en Gezangboek" van de Protestantse Kerk in Nederland. De vergadering reageert 
positief en stelt voor om als nieuwe titel ‘Psalm & Liedboek’, Zingen en bidden in 
huis en kerk te gebruiken.  
Tot slot wordt de begroting voor 2019 besproken en vastgesteld. 
Op de website van de classis (www.classisgroningendrenthe.nl) vind u de notitie 
van ds. Jan Hommes en de begroting. Wilt u reageren op een van de documenten 
dan kan dit via de scriba (scriba@classisgroningendrenthe.nl). 

Nico Becht, scriba classis Groningen – Drenthe 

 
ZANGAVOND IN DE WALFRIDUSKERK  
MET LIEDEREN UIT DE BUNDEL JOHANNES DE HEER! 

Op 25 januari bent u uitgenodigd om op een 
informele manier met elkaar te zingen uit de 
bundel van Johannes de Heer in de Walfriduskerk 
te Bedum. 
Ds. C. Hoek heeft de leiding van deze avond. 
Dhr. R. Scheeringa uit Bedum zal solo zingen en 
Menno van ’t Veld speelt op de piano als een 

muzikaal intermezzo. Het Hervormd Kerkkoor zal enkele liederen zingen. Maar 
er zal vooral samen worden gezongen! 
De organist is dhr. E. van Olm.  
De avond begint om 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Er is een pauze met koffie en koek. En tevens gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
We hopen op een fijne avond en dat we genieten van de liederen van Johannes de 
Heer. 
In mei 1905 publiceerde hij zijn eerste Zangbundel ten dienste van huisgezin en 
samenkomsten met daarin een aantal psalmen en zondagsschoolliederen. Maar de 
hoofdmoot werd gevormd door zogenoemde ’gospel hymns’, die vanuit Amerika, 
Engeland en Wales in Nederland waren beland. In zijn zangbundel werd sterk de 
nadruk gelegd op de bekering van elke individuele zondaar en op een 
persoonlijke relatie met Christus. 
De reacties van de vorige twee jaar waren zeer positief. Wat is er mooier dan 
samen te zingen. Een lied van Johannes de Heer begint met: “Ik wil zingen van 
mijn Heiland”!! U gaat toch ook meezingen? 

de activiteiten commissie van de Herv. Gem. Bedum 
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DOOP 
 

In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 

Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 

In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

 
Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest.  

© Stichting Sela Music 
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NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL  
Na twee weken vakantie vieren, zijn de scholen weer begonnen. Met de 
zondagsschool kijken we terug op een mooi kinderkerstfeest, waarin de 
kinderen heel goed hebben meegedaan. We waren ook blij met het zingen van 
Nienke en Daniëlle, orgelspelen door Thea en het mooie verhaal dat Meta 
vertelde. De collecte bracht € 45,20 op. Voor dit alles mogen we de Here God 
danken. 
Nu in het nieuwe jaar gaan we verder uit het boek werken. De bijbelgedeelten 
gaan over 'het leven van de Heer Jezus' en we zullen erover zingen, praten en 
werken. We gaan ook verder met het sparen voor het sponsorkind Swaroopa 
met het zondagsschool-zendingsbusje. In het najaar kon u meer lezen over hoe 
het met haar gaat in India en wat er met het gespaarde geld gebeurt. We hopen 
op zondag 3 en 24 februari weer samen te komen. Komen jullie allemaal 
weer?  

 
 

 
HERVORMDE VROUWENVERENIGING ‘BIDT EN WERKT’ 
Op 7 januari 2019 hebben wij onze eerste vergadering van het nieuwe jaar 
gehouden. De avond werd begonnen met een meditatie over de schepping. 
Hierna werden wij verdeeld in groepjes en werden er spelletjes gedaan. Het 
was een erg gezellige avond. 

Onze volgende vergadering is op D.V. 4 februari en die avond gaat 
Ebeltje Sevenhuijsen voor ons verzorgen. Wij hopen op een mooie avond. 

 
het bestuur 

 
 
MANNENVERENIGING ‘IMMANUËL’ 

Op maandag 17 december hebben wij onze laatste 
bijeenkomst van 2018 gehouden. In deze 
vergadering hebben wij afscheid genomen van de 
heer P. Kuipers; hij gaat Stedum verlaten.  
Onze volgende vergaderingen hebben wij op D.V. 
21 januari (Jaarvergadering) en 18 februari.  

Op 6 februari hopen wij de Mannenvereniging in Hasselt te bezoeken in het 
kader van de Uitwisselingen. 
Voor 21 januari is het bijbelgedeelte uit de Vaan nummer 12: 2 Tim. 1: 1 - 18. 
Voor 6 februari (uitwisseling) uit de Vaan van januari nummer 1. 
Voor 18 februari uit de Vaan van januari nummer 1: 2 Tim. 2: 1 - 26. 

het bestuur 
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PUZZEL: WOORDZOEKER AVONDMAAL 
 
 

B R O O D D L F G H M E

J E Z U S O E O E S A W

S A M E N M Z R M A A I

T T I I E M E C L J

A K S N N U E R T N

F W Z I E E E L N A I B

E B I J B E L I T M J R

L R N K E E E D O

S G G E R O N K E

E D E N P S A L M T E R

D O N O R J Z U S E R Z

A V O N D M A A L U K S
 

 

Streep onderstaande woorden weg in de woordzoeker. De woorden staan dit 
keer alleen horizontaal en vertikaal. 
Wat overblijft, is een zin. 
 
psalm  gemeente  formulier    maaltijd  lezen 
avondmaal  brood  broer   wijn   zus 
zingen  kijken  kerk   samen  bijbel 
Jezus   dominee  tafels   sacrament 
 
Oplossing: … .. …. …. …. ….. 

bron: www.ebonderwijs.nl 
 
 
 OPLOSSING PUZZEL UITSPRAKEN: 
1. Pilatus  (H),   2.  Jezus  (E),    3.  Petrus  (T),   4.  Mirjam  (W),   5.  Eva  (O),  
6. Rebekka  (R),  7.  Simson  (D),  8.  Petrus  (T),  9.  Elisa  (L),  10.  Adam (I),  
11.  Gideon (C),  12.  Pilatus  (H),  13.  Petrus  (T). 
 
HET WORDT LICHT 
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MET HEM VERBONDEN 
 

Hoe groot, hoe heerlijk is Uw 
Naam, 

dat U die aan mij wilde 
verbinden; 

toen al, toen ik werd gedoopt 
en U mij op Uw hart wilde 

binden: 
Als je op Mij hoopt; 
ben Ik het die je niet 

beschaam. 
Zo ook op deze dag, 

waar gebroken brood klaar lag 
de beker klaar stond 
om ook aan uw mond 

te laten proeven; 
Mijn genade aan u bewezen; 

allang voor dezen; 
u te tonen; zicht- en tastbaar! 

Geef mij dan uw hand, 
opdat Ik u vervul, met goederen uit het Vaderland. 

Ze staan voor u klaar! 
Neem, eet en drink ervan 

en leef dan 
van deze door Mij verworven genade, 

die ook vergeeft al uw daden 
Het gebroken brood; teken van Mijn dood! 

De vergoten wijn;  
het mag het teken van Mijn bloed zijn. 

Tekenen van vergeving en.... een zegel van aanneming! 
 

Drikus van Engelenhoven (overleden 18-05-2018) 
www.gedichtensite.nl 
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25 nov Diaconie Voedselbank € 130,20
Kerkvoogdij € 65,55
Kerkvoogdij Verwarming € 68,45

2 dec € 126,60
Kerkvoogdij € 88,75
Kerkvoogdij Predikantsplaats € 88,35

9 dec Diaconie Project 10:27 € 77,10
Kerkvoogdij € 81,10
Kerkvoogdij Onderhoud orgels € 72,45

16 dec Diaconie G.Z.B.: Toerusting voor nieuwe gemeenten in Azië€ 50,60
Kerkvoogdij € 50,85
Kerkvoogdij Onderhoud pastorie € 45,75

23 dec Diaconie € 37,17
Kerkvoogdij € 43,00
Kerkvoogdij Verwarming € 48,25

24 dec Diaconie Roemenië € 421,40
25 dec Diaconie Kindertehuis 'De Barmhartige Samaritaan' € 79,37

Kerkvoogdij € 79,65
Kerkvoogdij € 59,10
Zondagsschool € 45,20

26 dec Kerkvoogdij € 68,70
30 dec Diaconie € 44,45

Kerkvoogdij € 37,65
Kerkvoogdij Verwarming € 45,60

31 dec Diaconie Woord & Daad: Wonderschoon € 49,52
Kerkvoogdij € 47,80
Kerkvoogdij Eindejaarscollecte € 308,40

per bank € 243,00
1 jan Diaconie Woord & Daad: Wonderschoon € 26,35

Kerkvoogdij € 23,05
Kerkvoogdij € 27,45

6 jan Kerkvoogdij € 68,15
Kerkvoogdij Predikantsplaats € 63,50

OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN

de kerkrentmeesters

Evangelisatie eigen gemeente

Ook mochten de kerkrentmeesters een nalatenschap van iemand buiten onze gemeente
ontvangen van € 15.250,-. Dit legaat is voor het onderhoud van de Bartholomeüskerk.

In december mochten we nog extra giften onvangen van € 2.000,- , € 50,- en € 500,-.

Hiervoor onze hartelijke dank.
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AGENDA  
21, 23, 25 jan Week van Gebed in Ten Post 
   zie pagina 10. 

21 jan Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.30 uur (met koffie). 
22 jan Catechese in het Hervormd Centrum 
  eerste groep: van 19.00 tot 19.45 uur. 
  tweede groep: van 19.45 tot 20.30 uur. 
29 jan Bijbelkring in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 20.00 uur. 
30 jan Koffieochtend in ‘de Hoeksteen’ in Ten Post 
  aanvang: 10.00 uur (tot 11.30 uur). 
01 feb Kleibonkies in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.00 uur 
04 feb Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.45 uur. 
05 feb Catechese in het Hervormd Centrum 
  eerste groep: van 19.00 tot 19.45 uur. 
  tweede groep: van 19.45 tot 20.30 uur. 
06 feb Mannenvereniging: uitwisseling met Hasselt. 
07 feb Open Kring in de studeerkamer bij de nieuwe pastorie, 
  aanvang: 20.00 uur. 
18 feb Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.30 uur (met koffie). 
22 feb Kleibonkies in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.00 uur. 
25 feb Kerkenraadsvergadering  
  aanvang: 19.30 uur. 
26 feb Catechese in het Hervormd Centrum 
  eerste groep: van 19.00 tot 19.45 uur. 
  tweede groep: van 19.45 tot 20.30 uur. 
04 mrt Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.45 uur. 
05 mrt Bijbelkring in het Herv. Centrum 
  aanvang: 20.00 uur. 

 
 


