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MEDITATIE                                                                                     En zie, het was Lea! 
(Genesis 29: 25) 

 
JE ZULT HET MAAR ZIJN! 

 
 

De teleurstelling druipt er vanaf in hoe de Bijbelschrijver dit verteld. Eerst krijgen 
we te horen dat Jakob smoorverliefd is op Rachel, de dochter met de vurige ogen 
en het mooie lichaam. Lea is slechts haar oudere zus met fletse ogen en over haar 
figuur wordt veelzeggend niet gesproken. Die dan ook nog eens door een list aan 
een man gebonden wordt die haar helemaal niet ziet zitten. Je zult Lea maar zijn, 
met een list uitgehuwelijkt omdat je anders niet aan de man komt, voor altijd in 
de schaduw van je zus. Zelfs door je vader als blok aan het been behandelt. Altijd 
tweede keus, altijd de mindere. Toch is ze een gezegende vrouw! God ziet haar, 
God ziet het onrecht dat haar aangedaan wordt. Hij draait de rollen voor een tijdje 
om. Lea is de eerste die Jakob een zoon schenkt. Ze noemt hem Ruben. Letterlijk 
betekent die naam: Zie een zoon! Direct voegt ze eraan toe: “want God heeft mijn 
verdrukking gezien. Nu zal mijn man mij liefhebben.” De rivaliteit met haar zus 
overschaduwt de verwondering over het nieuwe leven en ook bij de twee 
volgende zonen klinkt dat helaas nog door bij wat ze zegt na de geboorte. Maar 
bij de vierde is het anders! Nu zegt ze: “Dit maal zal ik de Heer loven.” Lea 
noemt hem Juda: God zij geprezen. Niets meer over haar zus of de ontbrekende 
liefde van haar man. Dit kind is een Godsgeschenk, niets meer en niets minder. 

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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Lea heeft vrede gevonden en het is haar genoeg. 
Bij de geboorte van Juda vond Lea vrede, en die geschiedenis zal zich herhalen. 
Zo profeteert Jakob over Juda op zijn sterfbed. Juda zal heersen en het volk, de 
volken zullen rust en vrede vinden als Silo komt. Silo, letterlijk de van God 
gezondene, de Messias. Dat is Jezus, de zoon van David, de vredekoning uit de 
stam van Juda.  
En zie, het was Lea. God zag het ook. Hij ziet om naar de ongeziene, naar de 
mindere, de tweede keus. God zag Lea en zij zal de moeder worden van de 
Messias. Gods ogen zijn niet veranderd, nog steeds ziet Hij degenen die door 
anderen niet gezien worden. Zijn oog rust op hen die door anderen hooguit als 
tweede keus beschouwd worden. Weet daarom dit: “Als u of jij zich ongezien 
voelt, minderwaardig of afgeschreven, dat God, deze God, de God van Lea u en 
jou wel ziet. Hij wil ook uw en jouw vrede zijn, zijn vrede geven. Vrede met je 
omstandigheden, rust in je hart omdat je weet, in alle dingen is God bij mij. 
Hoewel Lea niet opeens de lievelingsvrouw van Jakob werd; het met haar zus nog 
steeds geen koek en ei was, toch werd alles anders. Met Juda’s geboorte kon ze 
dat allemaal loslaten. Het hield haar niet meer in de greep. 
Dat is waar die Achter-achterkleinzoon van Lea op doelde toen Hij zei: “Wees 
niet bezorgd voor de dag van morgen.” En ook: “Wees niet bevreesd, want Ik ben 
met jullie tot aan het einde van de wereld.” Laat het maar los, blijf niet in de ban 
van je zorgen of je minderwaardigheidsgevoel. Hij is met ons, Hij draagt ons. Dat 
verandert niets en tegelijkertijd alles. Je zult Lea maar zijn… misschien toch om 
jaloers op te worden. 
Amen                                                                              ds. Wouter van Wingerden  

 
BIJ DE DIENSTEN 
Het is nog maar februari maar het voorjaar lijkt al begonnen en met het uitkomen 
van dit kerkblad begint ook bijna de lijdenstijd. Zeven weken op weg naar Pasen. 
De eerste lijdenszondag mogen er twee ambtsdragers herbevestigd worden. We 
lezen dan het begin van het lijdensevangelie van Johannes. In Johannes 13: 1 
lezen we dat Jezus zijn discipelen heeft liefgehad tot het einde en direct volgt een 
tekenend voorbeeld van zijn dienende liefde, de voetwassing. Een week later 
lezen we verder in hoofdstuk 14, over Jezus die een plaats bereidt en ons de weg 
wijst, sterker nog, zelf de weg is. Vervolgens houden we op woensdag biddag 
voor gewas en arbeid. Goed om dat ook samen in de kerk te doen. Het 
vanzelfsprekende is niet vanzelfsprekend, waarschijnlijk opnieuw aan de hand 
van een tekst uit Johannes maar dat is nog niet zeker. De lijdenstijd is een intense 
tijd, Jezus volgen op Zijn weg, het vraagt van ons inkeer, omkeer. Geen 
succesverhaal en toch wel, in het Johannesevangelie is het kruis de troon. Het 
sterven van Jezus de overwinning, omdat Hij zo ons mensen vrijmaakt en het 
volle leven, het eeuwige leven geeft. Leven sterker dan de dood.  
 

ds. Wouter van Wingerden 
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       KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
MAART 2019 

 
 

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

10 MRT Dienstdoende ouderling K. Meuleman
2e Lijdenszondag

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

13 MRT Dienstdoende ouderling K. Meuleman
Biddag voor Gewas en Arbeid

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

17 MRT Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
3e Lijdenszondag

9:30 uur : Ds. W. van Weelden, Oud-Alblas
19:00 uur :Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

24 MRT Dienstdoende ouderling K. Meuleman
4e Lijdenszondag

9:30 uur : Dhr. A. Riepma, Oldehove
19:00 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

31 MRT Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
5e Lijdenszondag

9:30 uur : Ds. M. Krooneman, Noordhorn
19:00 uur : Ds. J.A. van den Berg, Amersfoort

7 APR Dienstdoende ouderling K. Meuleman
6e Lijdenszondag

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Ds. N. Noorlander, Onstwedde

ZONDAG

Herv. Centr.
Herv. Centr.

ZONDAG

Herv. Centr.
Herv. Centr.

WOENSDAG

Herv. Centr.

ZONDAG

ZONDAG

Herv. Centr.

Lellens
Lellens

Herv. Centr.

Lellens

Herv. Centr.
Herv. Centr.

ZONDAG

Herv. Centr.

ZONDAG
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1e 2e UITGANG
3 mrt Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats

10 mrt Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud kerken

13 mrt Diaconie Kerkvoogdij Biddagcollecte
Woord & Daad

17 mrt Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud orgels
Kerk in Actie: India

24 mrt Diaconie Kerkvoogdij Verwarming
31 mrt Diaconie Kerkvoogdij Kerkvoogdij

7 apr Evangelisatie Kerkvoogdij Predikantsplaats
Eigen gemeente

Voorjaarcollecte G.Z.B.

Dorcas: Moldavië

I.Z.B.: Het Pand in Groningen

COLLECTEROOSTER
IN DE DIENST

 
 
Bij de collecten: 
 Zondag 3 maart is de diaconiecollecte 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.  
 Zondag 10 maart is de diaconiecollecte bestemd 
voor de voorjaarscollecte G.Z.B. 
In Rwanda zijn nu bijna 200 Christelijke gemeenten en 
maar 60 predikanten. Heel  veel  gemeenten worden geleid 
door mensen zonder theologische opleiding. Het doel van 
de afdeling Mission & Training binnen de Anglicaanse Kerk van Rwanda is 
om predikanten en andere leidinggevenden beter toe te rusten voor hun taak 
binnen de kerk. Ook zorgt deze afdeling voor goed Bijbelstudiemateriaal. Met 
uw bijdrage aan de voorjaarscollecte investeert u in de kerk in Rwanda. 
 Woensdag 13 maart (biddag) is de diaconiecollecte 
bestemd voor Woord & Daad. 
Woord & Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan 
duurzame verandering voor mensen in armoede. Zij 
verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale 
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partners uit alle sectoren. Zo werken ze aan een menswaardig bestaan voor 
iedereen, en scheppen ze samen hoop en nieuwe kansen om armoede te 
overstijgen. Woord & Daad is in 1973 opgericht. Vanuit de kerk en met 
ondernemerschap als belangrijke kernwaarde.  Een mooi voorbeeld hiervan is 
het Job Booster project in Zuid-Afrika: 
In Zuid Afrika is Woord & Daad samen met de lokale partnerorganisatie 
Mfesane actief bezig om jongeren aan een baan te helpen. Volgens schattingen 
is 32% van de mensen onder de 30 jaar werkloos. Door te kijken naar wat de 
vraag is op de arbeidsmarkt worden jongeren efficiënt opgeleid, zodat de 
baangarantie hoger is en de werkloosheid daalt. De doelen van dit programma 
zijn om allereerst de werkloosheid te verminderen door jongeren gericht op te 
leiden. Dit doet Woord & Daad door voort te bouwen op het 
vakonderwijsproject dat Woord & Daad al jaren heeft in samenwerking met 
Mfesane. Nieuw in het Job Booster project is de bemiddeling tussen 
arbeidsmarkt en studenten. Zodat de afgestudeerde studenten niet alleen goed, 
maar ook efficiënt opgeleid worden. In de richting van de vraag op de 
arbeidsmarkt.  
 Zondag 17 maart is de diaconiecollecte bestemd 
voor Kerk in Aktie, India. 
In het droge landbouwgebied Narsapur in India  kunnen 
families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de 
Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen iedere dag werken. Kerk 
in Actie werkt samen met de Indiase organisatie Sadhana. Deze organisatie wil 
graag samen met Kerk in Actie Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze 
achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door hen onderwijs te 
verschaffen. En volwassenen te helpen andere bronnen van inkomsten te 
zoeken. 
 Zondag 31 maart is de diaconiecollecte 
bestemd voor hulporganisatie Dorcas, Moldavië. 
Moldavië is al sinds begin jaren ’90 niet meer 
communistisch. Toch zijn de gevolgen van het 
communisme nog steeds dagelijks merkbaar. 
Een groot probleem is dat het slecht gaat met de economie. Er is weinig 
werkgelegenheid en veel armoede. Veel mensen zitten in een uitzichtloze 
situatie. Om deze reden is bijna een derde van de bevolking weggetrokken naar 
een ander land, op zoek naar werk. Vooral jongvolwassen trekken weg en laten 
hun jonge kinderen achter bij de grootouders of andere familieleden. Maar ook 
zij leven vaak onder de armoedegrens. Het is voor deze mensen hoog tijd voor 
nieuwe hoop! 
Bovenstaande collecten willen we van harte aanbevelen in uw voorbede en 
gaven.                                                                            Kerkvoogdij en Diaconie 
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KERKRENTMEESTERS /  
STICHTING VRIENDEN VAN DE BARTHOLOMEÜSKERK  
De kerkrentmeesters mochten een gift/uitbetaling van Dorpsbelangen Stedum 
ontvangen voor onderhoud luidklokken en verlichting.  
Dit kwam voor de kerkrentmeesters op het juiste moment. Zoals waarschijnlijk 
bij u bekend, was de motor van de Mariaklok stuk zodat er niet meer 
automatisch geluid werd om 8.00, 12.00 en 18.00 uur. Om de traditie in ere te 
houden is de klok op deze tijden met de hand geluid door twee vrijwilligers uit 
ons dorp. Gelukkig is er op 02-02-2019 door vrijwilligers een nieuwe motor 
geplaatst. Dit alles kon bekostigd worden van het geld dat we van 
Dorpsbelangen mochten ontvangen. Doordat het door vrijwilligers is gebeurd 
hebben wij van deze gift een gedeelte overgehouden, maar wij verzekeren u 
hierbij dat wij het overige bedrag te zijner tijd, ons inziens goed zullen 
besteden. In samenwerking met elkaar, inwoners/vrijwilligers van het dorp, 
Dorpsbelangen, kerkrentmeesters en belangstellenden hopen we dat we de kerk 
als Rijksmonument en bezienswaardigheid op de kaart kunnen zetten en 
Stedum zo een dorp te maken waar we graag mogen wonen en voor toeristen 
openstaan. Zoals u waarschijnlijk ook weet, is er de “Stichting Vrienden van de 
Bartholomeüskerk Stedum” opgericht. Deze stichting is opgericht omdat het 
gebouw niet alleen door de kerkelijke gemeente onderhouden kan worden. De 
kerk, het monument, is van ons allen. Laten we met z’n allen ook zorg dragen 
voor het onderhoud van dit monument/bezienswaardigheid, zodat het voor de 
toekomst een behoud blijft. Wij hopen dat u ook uw steentje hieraan kunt en 
wilt bij dragen en donateur wilt worden van de stichting. Invulkaarten voor 
donateurs liggen achter in de kerk, wij zien deze met belangstelling tegemoet. 
 

         
 
 
 
 
KERKBALANS 2019 
Alle Kerkbalansen zijn nog niet weer ingeleverd maar hierbij 
een tussenstand. 
Tot nu toe is er een bedrag van € 24.417,- toegezegd. 
Van dit bedrag is daadwerkelijk een bedrag van € 5.320,- 
overgemaakt. 
Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. 
We hopen u in het volgend kerkblad het totale bedrag voor de Kerkbalans te 
kunnen mededelen. 
 

    de kerkrentmeesters 
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UIT DE KERKENRAADVERGADERING  
10 DECEMBER 2018 
We beginnen met lezen uit Mattheüs 18: 1-9 en zingen psalm 25: 7. 
-We blikken terug op de jeugddienst van 2 december. Een goede dienst met 
goede muzikale invulling.  
-De kerstnachtdienst wordt georganiseerd door een kerstnachtdienst commissie 
uit Stedum. De Christelijke werkgroep Ten Post organiseert de kerstnachtdienst 
in Ten Post.  
-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: nieuw 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.  
De IZB heeft dit traject opgezet om actief mee in de gemeente aan het werk te 
gaan. Maar omdat de gemeenten in het noorden meestal klein zijn, zal er naar 
maatwerk gezocht moeten worden. De IZB heeft een belangrijk thema te 
pakken. We zoeken contact met de IZB, om mee te denken hoe we dit thema in 
onze gemeente vorm kunnen geven.  
-Dominee van Wingerden heeft een gesprek gehad met zijn collega ds. Kanis 
van de GKV Loppersum. Het is wellicht in de toekomst een idee om toch nog 
eens bijv. een jeugddienst gezamenlijk te organiseren. Er zijn geen concrete 
afspraken gemaakt, maar het is goed om het contact te onderhouden en ideeën 
waar we elkaar in kunnen vinden warm te houden.  
-De oppas wordt besproken. Omdat er weer vraag is naar structurele oppas zal 
dit anders georganiseerd moeten worden. Nu wordt er oppas geregeld op 
aanvraag. Het is wenselijk om één volwassen persoon en een tiener te laten 
oppassen. Er wordt een rooster gemaakt.  
-Er is een vraag binnengekomen of de Bartholomeüskerk ook op zondag 
sporadisch open kan zijn. Voor een bijzondere gelegenheid met een christelijk 
karakter. Tot dusver is de kerk niet open op zondag buiten de erediensten om. 
Er zijn voor en tegen argumenten te bedenken. Denk aan bijvoorbeeld; kunnen 
we zo missionair naar buiten treden als gemeente of komt het niet te goede aan 
de zondagrust, enz. De volgende vergadering zal er een besluit over worden 
genomen.  
-De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen.  
-De post wordt gedeeld.  
-Volgende vergadering is op 14 januari 2019.  
-Dominee sluit af met dankgebed. 
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VESPERVIERING ASWOENSDAG 6 MAART 2019  
Op 6 maart wordt er weer een Vesperviering gehouden in ‘de Hoeksteen’ in 
Ten Post, aanvang 19.00 uur. 
De Vespervieringen zijn korte Avondgebeden volgens de liturgie die ook de 
kloosterlingen in de Middeleeuwen al gebruikten. De invulling bestaat uit 
samenzang, Bijbellezing, gebed, muziek en verstilling. De bijeenkomsten zijn 
voor iedereen vrij toegankelijk en na de dienst kunt u  onder het genot van een 
kop koffie/thee nog even napraten.  

de Vespergroep 
 
 
KOFFIEDRINKEN-PLUS ZONDAG  10 MAART 2019  

We willen jullie graag uitnodigen voor de Koffieplus-Deel-Je-
Broodje. Na de morgendienst waarin ds. G.W. van Wingerden 
voorgaat, is er 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) 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 
 
 
KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 13 MAART 2019 TEN POST 

Woensdagochtend 13 maart is er weer een zoete inval in ‘de 
Hoeksteen’ (Jan Zijlstraat 2) in Ten Post. 
In januari kwam Goziena iets vertellen over haar werk voor 
Buurtzorg. 
Maar in maart kunt u zelf aan de slag. We hebben voor deze keer 
een voorjaarsquiz op het menu staan. Men neme: een vleugje 
taalkennis, een scheut biologie, wat meteorologische en botanische 

feitjes en een flinke bodem algemene kennis, kortom een breed palet smaken 
voor een lente-mix van vragen. 
Net als anders is er ook genoeg tijd voor een goed gesprek 
onder het genot van koffie met wat lekkers. 
Om 10.00 uur staat de koffie klaar en zo rond 11.30 
uur sluiten we het af.  
Iedereen van harte welkom!  
 

de koffiecommissie van de Christelijke Werkgroep Ten Post  
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VERSLAG VOLLEYBALTOERNOOI 
Afgelopen januari is er een volleybaltoernooi georganiseerd vanuit de Ring 
Ommelanden, dit jaar werd het georganiseerd vanuit onze gemeente. Het was 
een avond van gezellig samenzijn, praten over dagelijkse dingen, het geloof en 
sportiviteit.  
Op dit volleybaltoernooi kwamen zes teams af. Daarnaast waren er vele 
aanmoedigingen van enthousiaste supporters. We hebben met elkaar fanatiek 
gevolleybald in een toernooi vorm. Alle teams hebben tegen elkaar gespeeld in 
spannende, maar zeker ook gezellige partijen. Het fanatisme was bij alle teams 
sterk aanwezig. Uiteindelijk monde de poulefase uit in finales.  
De winnaar, Team Seven, is met de wisselbeker naar huis gegaan. We hopen 
volgend jaar weer met elkaar een volleybal-toernooi te houden en hopelijk zien 
we dan vele sportieve gemeenteleden terug en misschien nog nieuwe 
gezichten?! 
 

13 jan Diaconie Project Gambia € 79,25
Kerkvoogdij € 63,55
Kerkvoogdij Quotum € 60,85

20 jan Diaconie Z.O.A.: project Jemen € 161,45
Kerkvoogdij € 153,85
Kerkvoogdij Onderhoud orgels € 127,75

27 jan Diaconie Kerk in Actie: project Bangladesh € 67,60
Kerkvoogdij € 59,50
Kerkvoogdij Onderhoud kerken € 66,65

3 feb € 68,10
Kerkvoogdij € 72,70
Kerkvoogdij Predikantsplaats € 76,70

10 feb Diaconie € 93,15
Kerkvoogdij € 91,55
Kerkvoogdij Quotum € 90,55

17 feb Diaconie Stichting Werkgroep Albanië € 67,95
Kerkvoogdij € 74,45
Kerkvoogdij Onderhoud pastorie € 78,50

We mochten nog een nagekomen gift ontvangen voor de Eindejaarscollecte 

van € 50,-. Hiervoor onze hartelijke dank.

OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN

de kerkrentmeesters

Evangelisatie eigen gemeente

Afgelopen periode mochten we buiten de Kerkbalans om een gift ontvangen
van € 10,-, dit brengt het totaal voor de collecte op € 561,40.
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ACTIVITEITEN VAN BUURGEMEENTEN: 
 
OVER COMMUNICATIE GESPROKEN!!  
Op 15 maart is er een lezing in de Walfriduskerk door mw. A.B.F. Hoek-van 
Kooten. Zij is arts en momenteel werkzaam bij de geestelijke gezondheidszorg. 
Aanvang 19.30 uur (19.00 uur zijn de deuren open) 
U bent hartelijk welkom! 
21.30 uur is de avond afgelopen. 
In de pauze is er koffie en koek en elkaar ontmoeten. 

In deze lezing gaat het er over hoe je op een goede manier met elkaar 
kunt omgaan. Als dat goed gaat, geeft dat vertrouwen en voel je je veilig. Als 
de communicatie niet goed gaat, dan raak je op je hoede en vraag je je steeds af 
wat iemand met bijv. een bepaalde opmerking bedoelt.  
Mannen en vrouwen communiceren niet hetzelfde. Ook karakters en 
psychiatrische aandoeningen kunnen een rol meespelen in het omgaan met 
elkaar.  

Voor mensen die weinig of niets hebben met de Bijbel is het gedrag van 
gelovigen a.h.w. de enige Bijbel, die zij wel kunnen lezen. Hoe gaan de 
gelovigen met elkaar om?  
In de Bijbel staat; uw vriendelijkheid en welwillendheid zij alle mensen 
bekend!  

Het ‘gedrag’ van christelijke mensen in hun omgeving is dus heel 
belangrijk. In deze lezing gaat het niet alleen over het omgaan met elkaar 
buiten het huwelijk maar ook de omgang binnen het huwelijk als man en 
vrouw kan ter sprake komen. 

Herv. Gem. Bedum, 
Act. commissie 

 
 
ZANGAVOND  ZINGEND NAAR PASEN   

D.V. zondagavond 31 maart 2019. 
Met medewerking van Chr. Zanggroep Cantare Fides uit 
Appingedam, o.l.v. dirigent Jan Beukema en trompettisten 
Margriet Zandinga en Hilda Veenstra. 
Samenzang uit Opwekking en Johannes de Heer. 
Aanvang 19.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te Siddeburen. 
Er is een collecte voor de onkosten. 
Na afloop is er koffie. 
Als u of jij van zingen houdt, mag je deze avond niet missen! 
Iedereen is van harte welkom. 
 

de Hervormde en Protestantse Gemeente van Siddeburen 
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In den beginne was 

het Woord 
 

In den beginne was het Woord, 
God die van eeuwigheid bestond, 

Stond op en opende zijn mond; 
zijn stem wordt tot vandaag gehoord. 

 
In den beginne was het Woord 

dat alles wat op aarde leeft 
met sterke hand geschapen heeft, 

waar alle ding aan toebehoort. 
 

In den beginne was het Woord. 
Het liep uit het volmaakte licht 

dat glansde om Gods aangezicht; 
het heeft de duisternis doorboord. 

 
In den beginne was het Woord 

dat voor de mensen leven is, 
dat nimmer door de duisternis 

verstaan kan worden of verstoord. 
 

Het Woord dat vlees geworden is, 
het groot en goddelijk begin, 

dat loopt tussen de mensen in, 
dat overwint de duisternis. 

 
 

Tekst: J.W. Schulte Nordholt.  
Melodie: Psalm 134. 

Uit: Weerklank, no. 53. 
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KORT VERSLAG VAN DE CLASSICALE VERGADERING VAN 22 N OVEMBER 
2018 (DEEL 2)  
In een vorig nummer van uw kerkblad heeft u kunnen lezen dat de classicale 
vergadering het thema:“Hoe komen we tot een classicaal beleid?” heeft 
besproken. Ter voorbereiding op dit thema heeft ds. Jan Hommes, onze 
classispredikant een notitie geschreven. Hij geeft voordat we in groepjes 
uiteengaan nog een korte toelichting op zijn notitie over het ontwikkelen van 
classicaal beleid voor de verschillende ontwikkelingen/kwesties die hij 
signaleert. In het vorig nummer heb ik in het kort de eerste twee vragen die 
besproken zijn beschreven. Nu doe ik verslag van de 3e vraag die in groepjes 
met elkaar is besproken. 
 

Vraag 3: Sommige gemeenten worden door financiële problemen te klein. 
Vinden wij als classicale vergadering dat er een grens zou moeten komen voor 
samenvoeging dan wel opheffen van een gemeente?  
Reacties/antwoorden:  
 Er zou wel sprake moeten zijn van een ondergrens voor ambtsdragers;  
 Gedacht kan worden aan het  samengaan van twee gemeentes, d.m.v. een 

hoofd- en een nevenvestiging (rijk – arm);  
 Gemeentes zolang mogelijk proberen open te houden door samenwerking te 

zoeken met omliggende gemeentes.  
 Doorzettingsmacht: stimuleren/ openbreken?  
 De basisvraag is: hoe wil je gemeente zijn? Er zijn zeer veel mogelijkheden. 

De kerkorde biedt daarvoor alle mogelijkheden; die hebben wij  uiteindelijk 
nodig om te regelen wat we willen; kleine gemeenten: zo lang mogelijk 
proberen open te houden.  

 We zien lichtpuntjes; er gebeuren mooie dingen, er ontstaan hoopvolle 
initiatieven.  

 Voorgesteld wordt om in de notitie aan de laatste zin in de 1e alinea toe te 
voegen: in en voor de wereld.  

 

Na de pauze zijn de afgevaardigden naar de generale synode vanuit onze 
classis benoemd. Iedere classis vaardigt volgens een vastgesteld rooster vijf 
afgevaardigden. Voorheen vaardigde iedere classis één ambtsdrager af. De 
huidige classis bestaat uit de negen voormalige classes. De nieuwe synode 
bestaat dus uit 55 afgevaardigden, voorheen waren dat er 74.  
Tot slot brengt de classispredikant verslag van zijn bezoek bij een groep 
kerkrentmeesters. Hij signaleert dat zij toch vooral bezig zijn met het zoeken 
van oplossingen. Eigenlijk zou je moeten beginnen, zegt hij, met de vraag: hoe 
willen wij kerk zijn? Er wordt nog teveel gedacht in oplossingen. Bijvoorbeeld 
t.a.v. de middelen/financiën wordt eerst gekeken hoe wij dat in eigen kring 
kunnen oplossen.  
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Bij personele problemen worden ook vaak noodmaatregelen genomen: bijv. 
vragen om weg te gaan. Je kunt ook om je heen kijken: misschien is er een 
buurgemeente die zelf geen predikant heeft. Die manier van denken zit nog niet 
in ons systeem; wij moeten wel proberen om dat in ons systeem te krijgen.  
Verder wordt er verslag gedaan van de activiteiten in de ringen, waarbij de 
voorzitter signaleert dat er geleidelijk aan activiteiten van de grond komen. Het 
aanvankelijke pessimisme begint een klein beetje te kenteren. Hij is benieuwd 
hoe zich dat in het komende jaar verder gaat ontwikkelen. De scriba doet een 
oproep om wijzigingen van het e-mailadres van scriba, predikant en redactie 
van kerkbladen aan hem door te geven (scriba@classisgroningendrenthe.nl). 
De vergadering wordt besloten met Lied 761. 
Bezoek ook eens de website van de classis: www.classisgroningendrenthe.nl 

met vriendelijke groet, 
Nico Becht, scriba classis Groningen – Drenthe 

 
 
NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL  
Er is weer zondagsschool op 3, 10, 31 maart en op 7 april. 
 
KLEIBONKIES 

Vrijdag 15 maart  is alweer de laatste “gewone” 
clubavond. We zien jullie dan graag weer om 19.00 uur in 
het Hervormd Centrum. Over de afsluiting van het seizoen 
volgt later meer informatie via de mail. 
 

 
 
 

 
HERVORMDE VROUWENVERENIGING ‘BIDT EN WERKT’ 
Op maandag 4 maart hopen wij weer onze H.V.G. avond te houden. 
Het is de bedoeling dat Meta de Vries bij ons komt, zij gaat dan een Groningse 
Quiz met ons spelen. 
Wij hopen op een goede avond. 
Ben je geen lid van de H.V.G. maar lijkt het je leuk, je bent van harte welkom. 
 

het bestuur 

 
Wrok is als het nemen van vergif 

en hopen dat de andere persoon sterft. 
 

Augustinus 
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MANNENVERENIGING ‘IMMANUËL’ 
Op maandag 18 februari hebben wij weer onze 
bijeenkomst gehouden en zijn verder gegaan met 
de bijbelbespreking uit 2 Timotheüs 2: 1 – 26. 
Op 6 februari hebben wij met zeven personen de 
Mannenvereniging in Hasselt bezocht. Ook daar 
hebben wij een goede en leerzame avond gehad, 

daar was het te bespreken bijbelgedeelte uit het Oude testament uit Psalm 130. 
Onze volgende vergaderingen hopen wij te houden op D.V. 18 maart en dan is 
de bespreking uit de Hervormde Vaan van februari nummer 2. Het 
bijbelgedeelte is 2 Timotheüs 3: 1 - 4: 5. 

het bestuur 
 
 
ZAAIEN 
 

 De tranen liepen over mijn gezicht 
Terwijl ik zaaide… samen met de rest 
Het zaad was dood… ik voelde het gewicht 
De open grond rook enigszins naar mest 
  

Ik vroeg me af wanneer de oogst zou zijn 
Mijn mond zong eer aan Hem die alles weet 
En in mijn hart was hoop vermengd met pijn 
En nog iets anders… dat vertrouwen heet 
 

En toen ik wegliep van herinnering 
En dichter naar het feest dat nog moest komen 
Toen dacht ik aan een graf dat openging 
En Levend Water dat voorgoed ging stromen 
 

Ook dit zaad dat gezaaid werd, draagt zijn vrucht 
Het heeft gedronken uit de goede bron 
De hemel gaf de regen… en de lucht 
Was zwanger van belofte… er was zon 
 

Anne Lies Mossel - de Kievit 
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INVULPUZZEL 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15  
 

1. Sober leven in de tijd voor Pasen noemen we …. 
2. Het jaargetijde waar Pasen in valt is de …. 
3. Met Pasen vieren we dat ….. leeft 
4. De Israëli vieren met Pasen het feest van de ……. uit Egypte 
5. Speciaal paasbrood in de vorm van platte koeken zijn … 
6. Met Pasen versieren we …. 
7. Met Pasen is Jezus … 
8. Op welke dag valt altijd eerste paasdag, op …. 
9. Pasen vieren we altijd als de … vol is. De eerste volle … in de lente. 
10. Geeft de dominee aan het eind van een kerkdienst aan de mensen mee 
11. Jezus vierde paasfeest in … 
12. Eerst … , dan geloven 
13. De ‘deur’ voor het graf van Jezus was een … 
14. Bij de laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen dronken ze … 
15. Als ik bang ben, ben ik als de …. 
 
OPLOSSING WOORDZOEKER AVONDMAAL: 
HET IS WEER GOED DOOR JEZUS 
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DANKBETUIGING 
Namens de medewerkers en kinderen van het KinderBogakamp in Roemenië, 
wil ik u heel erg bedanken voor uw 
gift tijdens de Kerstnachtdienst in 
Stedum. Deze collecte zal daar goed 
van pas komen.  
Ik hoop ook deze zomer weer heen 
te gaan en wil, als er belangstelling 
voor is, hierover wel een presentatie 
geven. 
Nogmaals heel erg bedankt. 
 

 
AGENDA  
04 mrt Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.45 uur. 
05 mrt Bijbelkring in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 20.00 uur. 
06 mrt Vesperviering in ‘de Hoeksteen’ in Ten Post 
  aanvang: 19.00 uur. 
10 mrt Koffiedrinken-Plus in het Hervormd Centrum 
  aanvang: na de morgendienst (zie pagina 9) 
11 mrt Jeugdberaad in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 20.00 uur. 
13 mrt Koffieochtend in Ten Post 
  aanvang: 10.00 uur (tot 11.30 uur) 
15 mrt Kleibonkies in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.00 uur 
  Lezing in de Walfriduskerk in Bedum 
  aanvang: 19.30 uur (zie pagina 11) 
18 mrt Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.30 uur (met koffie). 
19 mrt Catechese in het Hervormd Centrum 
  eerste groep: van 19.00 tot 19.45 uur. 
  tweede groep: van 19.45 tot 20.30 uur. 
21 mrt Open Kring in de studeerkamer bij de nieuwe pastorie 
  aanvang: 20.00 uur. 
26 mrt Bijbelkring in het Herv. Centrum 
  aanvang: 20.00 uur. 
31 mrt Zangavond in de Herv. Kerk van Siddeburen 
  aanvang: 19.00 uur (zie pagina 11) 
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01 apr Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.45 uur. 
02 apr Catechese in het Hervormd Centrum 
  1e groep: van 19.00 tot 19.45 uur. 
  2e groep: van 19.45 tot 20.30 uur. 
 
 

 
Ware nederigheid is niet klein van jezelf te denken, 

maar weinig aan jezelf te denken. 
C.S. Lewis 


