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MEDITATIE                                                    Drie keer liet Noach de duif uitvliegen 
De eerste keer kwam zij meteen terug 

De tweede keer kwam ze tegen de avond terug 
 met een groen olijftakje in haar snavel 

De derde keer bleef ze weg…. 
(naar Genesis 8: 8-12) 

 
WAT DE DUIF ONS VERTELT 

 
Wat heeft die duif van Noach eigenlijk te betekenen? Waarom moest zij drie 
keer uitvliegen? Wat heef zij ons eigenlijk te zeggen? Wie de verhalen kent, 
vergeet haast zulke vragen te stellen. Die duif hoort er toch gewoon bij? Ja, en 
toch is er meer, want waarom wordt het verteld? Laten we daar eens over na 
denken. Drie keer vliegt de duif uit, drie keer heeft het gevolgen voor Noach. 
De duif heeft dan wel niet gesproken maar toch wat gezegd. De eerste keer 
kwam de duif snel terug; er was blijkbaar nog geen plek om te landen. Het 
water stond boven de bomen. Noach moest nog geduld hebben voor hij de ark 
uit kon. De tweede keer duurt het langer, de duif blijft tot de avond weg. 
Genoeg rustplekken om even te landen, maar nog geen veilige schuilplaats 
voor de nacht. Symbolisch brengt de duif dit keer een groen, jong en vers 
olijftakje mee. Later symbool geworden van de vrede. Dat is ook de boodschap 
aan Noach: “Vrede voor jou!”  

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 



 
 

3

De vloed is bijna voorbij, het leed is geleden en de nieuwe toekomst breekt 
aan. De derde keer blijft de duif helemaal weg, ze heeft haar plek gevonden. 
Teken dat de aarde droog is, ze is ontstegen aan de zee. Begin nu maar weer 
van voor af aan.1 Een nieuwe start, een nieuw begin, het is nu aan Noach. 

Die duif van Noach zet me aan het denken over het werk van de Heilige 
Geest zo in de dagen voor Pinksteren. De Geest van God die zweefde(!) over 
de wateren bij de schepping. De Heilige Geest die in de gedaante van een duif 
op Jezus neerdaalde. Heeft deze Jezus niet gezegd dat de Geest de discipelen 
zou onderwijzen als Hij er zelf niet meer is? Zo is het nu de Geest die ons, net 
als de duif van Noach, iets vertelt. Vergelijken we de duif van de Geest met de 
die van Noach dan zien we drie dingen die ons aangereikt worden: 

Het eerste wat de Duif van de Geest ons leert is geduld! Hij leert ons 
wachten op het juiste moment. Hij leert ons geduld en vertrouwen als er van 
God en Zijn koninkrijk zo weinig zichtbaar is. Het is de Geest die met ons mee 
zucht als het moeilijk is en ons oog richt op wat komt. Die ons verwachtend 
laat uitzien naar Gods toekomst (Rom. 8: 17-26). Het tweede is: de Geest 
brengt ons vrede! Zij  vertelt ons van de verzoening. Verzoening van Gods 
liefde met de weerbarstigheid van het leven. Verzoening tussen God en 
opstandige mensen. De Geest vertelt ons wat God in Jezus gedaan heeft; Hij 
heeft verzoening tot stand gebracht. Daarom mag je als mens weten Gods kind 
te zijn; weten dat God je goedgezind is. De Geest is geen Geest van slavernij 
die tot angst leidt, maar de Geest van aanneming tot kinderen! (Rom. 8: 14-17). 
Ten derde tekent de Geest ons een nieuw begin! De duif van Noach kwam niet 
meer terug, Noach moest nu zelf de ark uit. Zo roept de duif van de Geest ons 
ook om niet te blijven zitten waar we zitten, maar om te leven. Leven in 
vrijheid, aandachtig leven, met oog voor je naaste, met oog op God. Dat is 
werkelijk nieuw leven, dat is leven in vreugde (Rom. 8: 11-14). Of zoals Kinga 
Ban het in haar afscheidslied zong2: 
 

Leef met volle teugen 
Durf te leven met de dag 
Glimlach elke morgen 
Er is iets moois dat op je wacht. 

 
ds. Wouter van Wingerden 

                                                                             

                                                
1 Naar: “Het lied van Noach”, Stef Bos 2009  
2 Refrein van: “Leef met Volle Teugen” (Elbert Smelt en Kinga Ban) te vinden op Youtube 
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
JUNI 2019 

 
2 JUNI Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn

9:30 uur : Ds. A. Lagendijk, Onstwedde
19:00 uur : Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude

9 JUNI Dienstdoende ouderling K. Meuleman
Pinksteren

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur :Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut

10 JUNI Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
2e Pinksterdag

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

16 JUNI Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
9:30 uur : Dhr. A. Riepma, Oldehove

19:00 uur : Ds. P.A. Versloot, Groningen

23 JUNI Dienstdoende ouderling K. Meuleman
Gezinsdienst

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde

30 JUNI Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Dorpsdienst Ten Post

10.00 uur : ds. C. van Dusseldorp, Schildwolde
Voorbereiding Heilig Avondmaal

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

7 JULI Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Viering Heilig Avondmaal

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

19:00 uur : Ds. N. Noorlander, Onstwedde

ZONDAG
Stedum
Stedum

Stedum
Stedum

Ten Post

Lellens
Lellens

ZONDAG

Stedum

Stedum

ZONDAG

ZONDAG

Stedum

Stedum

ZONDAG

ZONDAG

Stedum

MAANDAG

Stedum
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1e 2e UITGANG
2 juni Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats
9 juni Jeugdwerk Kerkvoogdij Quotum

eigen gemeente
10 juni Jeugdwerk Kerkvoogdij Kerkvoogdij

eigen gemeente
16 juni Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud kerken

Open Doors
23 juni Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud pastorie

Stichting Werkgroep Albanië
30 juni

Kerkvoogdij Quotum
7 juli Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats

H.G.J.B.

COLLECTEROOSTER
IN DE DIENST

s avonds: Diaconie
s morgens: Dorpsdienst Ten Post (onkosten)

 
 
Bij de collecten: 
• Pinksteren 9 en 10 juni: Jeugdwerk eigen gemeente.    
Deze zondag en maandag collecteren we in de diensten voor jeugdwerk eigen 
gemeente. De opbrengst van deze collecten wordt besteed aan bijv. de 
muzikale invulling van jeugddienst en gezinsdienst. Ook het clubwerk willen 
we graag met deze collecten ondersteunen. 
 

• Zondag 16 juni (zondag voor de vervolgde kerk):  
Open Doors.  
Christenen lijden in zeker 73 landen in de wereld onder 
zware tot extreme geloofsvervolging. Dat meldt Open 
Doors op basis van de nieuwste Ranglijst 
Christenvervolging die in januari 2019 is 
gepubliceerd. 
Van de 150 landen die Open Doors onderzocht in het kader van de Ranglijst 
Christenvervolging wordt dit jaar duidelijk dat in bijna de helft van deze landen 
christenen zware, zeer zware of extreme vervolging ondervinden vanwege hun 
geloof. “Vervolging wordt intenser, gruwelijker. Tegelijkertijd blijft het aantal 
christenen dat wordt vervolgd stijgen. We schatten dat nu één op de negen 
christenen wordt vervolgd”, zegt Open Doors-directeur Maarten Dees. Twee 
jaar geleden was dat nog één op de elf. In de 50 landen op de Ranglijst 
Christenvervolging worden in totaal meer dan 245 miljoen christenen vervolgd 
om hun geloof. 
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Ranglijst 
Noord-Korea voert sinds 2002 de Ranglijst Christenvervolging aan. Ondanks 
de memorabele ontmoeting tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president 
Donald Trump is er geen enkel teken van verbetering te bespeuren voor de 
300.000 christenen in het land.  

Afghanistan staat op 2 
van de lijst, gevolgd 
door Somalië en 
Libië. Pakistan staat 
op nummer 5. In 
onder meer China en 
Vietnam zijn nieuwe 
wetten aangenomen 
die elke uiting van 
godsdienst proberen 
te beheersen. China 
steeg van 43 naar 27. 

Christenen ondervinden de gevolgen dat sinds vorig jaar religieuze zaken zijn 
ondergebracht bij de communistische partij en niet meer bij de overheid. 
Hardhandig optreden tegen christenen gebeurt door het hele land bij zowel 
staatskerken als niet-geregistreerde (huis)kerken. 
Irak uit top-10 
Irak verdween uit de top-10 naar de 13e plaats op de Ranglijst Christen-
vervolging. Nuance van deze ogenschijnlijke verbetering van de situatie is 
echter op zijn plek. “IS heeft terrein verloren, waardoor de verstikkende klem 
van deze groep op het land deels is verdwenen”, legt Dees uit. 
“Maar het aantal christenen dat werd gedood om zijn geloof nam toe en 
christenen hebben nog altijd veelvuldig te maken met fysiek en lichamelijk 
geweld, bedreigingen en seksuele intimidatie. Hierdoor zijn er nog steeds 
christenen die het land ontvluchten, wat de kerk in Irak verzwakt.” In totaal 
werden meer dan 4.000 christenen in 2018 gedood om hun geloof. 
Toenemend nationalisme 
Nationalistische regeringen zoals in India en Myanmar ontzeggen de 
omvangrijke christelijke minderheden in deze landen vrijheid van godsdienst. 
Ze doen dat door een duidelijke boodschap te verkondigen: een Indiër hoort 
hindoe te zijn, een Myanmarees wordt geacht het boeddhisme omarmen. India 
komt dit jaar de top-10 van de Ranglijst Christenvervolging binnen en heeft de 
afgelopen jaren grote sprongen omhoog gemaakt op de lijst. In tenminste acht 
Indiase deelstaten zijn zogenaamde ‘anti-bekeringswetten’ aangenomen. “Wie 
zich wil bekeren van het hindoeïsme naar een andere godsdienst moet dat 
melden bij de lokale autoriteiten”, legt Dees uit.  
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“Dan geldt er een soort opzegtermijn van een maand en vindt er een gesprek 
plaats met een overheidsambtenaar. We zijn een driejarige campagne gestart 
om aandacht te vragen voor de christenen in de grootste democratie ter wereld 
en houden het land nauwlettend in de gaten met het oog op de verkiezingen in 
2019.” 
Geweld radicale moslims 
Extreme vervolging komt ook door geweld van radicale islamitische milities, 
zoals in Libië, Somalië en andere landen in de Afrikaanse sub-Sahara en in 
Egypte, waar IS zichzelf in 2017 tot doel had gesteld de koptische kerk weg te 
vagen. Indonesië werd opgeschrikt door drie zelfmoordaanslagen bij kerken op 
één dag. 
Opmars uit Afrika 
Een jaar geleden vielen 58 landen in de categorie zware, zeer zware of extreme 
vervolging; dit jaar zijn dat er dus 73. In de landen van 74 tot en met 150 is 
sprake van een wisselende mate van vervolging. “Wat daarbij opvalt, is dat 
Afrikaanse landen een opmars lijken te maken. In landen als Tsjaad, Kameroen 
en Burkina Faso krijgen gelovigen ook te maken met vervolging”, zegt Dees. 
“Wat voor ons wel belangrijk is om voor ogen te houden, is dat het voor een 
individuele christen geen verschil maakt: of hij nou in land nummer 75, 50 of 1 
woont, vervolging is vervolging. En daarom blijven we ons als Open Doors 
inzetten om hen te helpen.” 
Bidt u voor de vervolgde Christenen? Helpt u ook financieel mee? Open Doors 
verspreidt Christelijke lectuur en Bijbels in landen die daarvoor gesloten zijn. 
Ook worden lokale kerken en predikanten (financieel) ondersteund.  
 

• Zondag 23 juni gezinsdienst. De collecte is voor Stichting Werkgroep 
Albanië. Voor meer informatie: zie het stukje op pagina 13. 
 

• Zondag 7 juli: H.G.J.B. (Hervormd Gereformeerde 
Jeugd Bond). De H.G.J.B. is een vereniging van 
gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland (staande in de hervormd-gereformeerde traditie) 
De H.G.J.B. wil graag jongeren van de gemeente bij 
Christus brengen, zodat ze Hem leren kennen, vertrouwen 
en navolgen. God wil jong en oud inschakelen bij de uitbreiding van Zijn 
Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseert de H.G.J.B. inspirerende 
activiteiten voor jongeren en rusten ze hun ouders en leidinggevenden toe met 
een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen 
voor goed kerkelijk jeugdwerk.  
 

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

Kerkvoogdij en Diaconie 



 
 
8

BIJ DE DIENSTEN 
Dit kerkbladstukje schrijf ik na de feestelijke dienst op 19 mei, wat een zegen 
dat was en is dat. God laat zich zien en horen in woorden en zichtbare tekenen 
zegt Hij: “Ik heb jullie lief. Luister naar Mij,  kom bij Mij en je zult leven. Laat 
wie dorst heeft komen om te drinken. Levend water voor NIETS! Dat levende 
water wijst al vooruit naar Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest, 
die de dorst van onze ziel lest.  

Zoals ondertussen traditie sluiten we in de Pinksterdienst ook het 
winterseizoen af en is er een moment waar we met de zondagsschool afscheid 
nemen van de kinderen die daar af gaan.  

Twee weken na Pinksteren, 23 juni is er in de morgendienst een 
gezinsdienst waarin het kinderkoor Eigenwijs uit Ten Boer ook een paar 
liederen zal zingen. Weer een dienst om naar uit te kijken.  

In het volgende kerkblad ook meer over de Jeugddienst op de eerste 
zondag van de vakantie, 14 juli.  

In de “gewone” diensten hoop ik te beginnen met een serie uit het boek 
Numeri. Een boek waarin we het volk Israël volgen tijdens hun weg naar het 
beloofde land. De eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, zijn niet helemaal 
los van elkaar te lezen. Zeker Numeri en Leviticus gaan verder waar Exodus is 
gebleven. Al hebben de beide laatstgenoemde boeken ook hun eigen kleur en 
nadruk. Gaat het in Leviticus veel over de rein en onreinheid van het volk en 
over Gods heiligheid. In Numeri gaat het vooral over gehoorzaamheid en 
trouw. Door heel de Bijbel heen leren we God kennen, maar zeker in de meer 
verhalende delen is dat niet echt feitenkennis in de trant van God is zus en zo, 
maar ervaringskennis. Door de verhalen en ervaringen van mensen met God, 
zien we hoe God is, dat Hij trouw blijft, waar mensen ontrouw zijn. Dat Hij 
zijn plan volvoert door alle grilligheden van het leven heen.    
 

ds. Wouter van Wingerden 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 8 APRIL 2019 
Ds. G.W. van Wingerden opent de vergadering. We lezen Johannes 17: 5-11 en 
Exodus 23: 10-15. 
Jezus spreekt hier over de Naam. Waar en bij Wie moeten we blijven. Wie is 
die Naam? Ex. 3: Mozes is bij de brandende braambos. Daar openbaart God 
zich aan Mozes. God zegt Zijn Naam; IK BEN. God heeft een Naam. Hij mag 
aangeroepen worden en zal er zijn. We zingen met elkaar het lied ‘Ik zal er 
zijn’ (Sela) en bidden. 
-Dorpsdienst Ten Post is op 30 juni. Daar stond Heilig Avondmaal (HA) 
gepland. We verplaatsen HA naar D.V. 7 juli. Voorbereiding is in de 
avonddienst van 30 juni.  
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Volgende vergadering praten we over de diensten van kerst 2019. 
-Nieuwe voorgangers: Ds. M. Krooneman is voor het eerst geweest en hopelijk 
komt hij weer eens bij ons preken. 
-Jongerendienst 12 mei wordt verplaatst (naar 14 juli).  
-Doop en belijdenisdienst 19 mei. Aannemingsgesprek 3 mei.  
-Gemeenteavond is 9 april a.s. Agenda en uitnodiging zijn via het kerkblad 
verspreid. De jaarrekeningen van kerkvoogdij en diaconie staan op de agenda. 
Ze zijn zover klaar dat een overzicht van baten en lasten 2017/2018 en 
begroting 2018/2019 gepresenteerd kunnen worden. I. Rijskamp notuleert 
tijdens gemeenteavond. De kerkenraad heeft geen punten/vragen waar we nog 
op terug moeten komen tijdens de gemeenteavond. De punten/vragen van de 
vorige vergadering zijn beantwoord via een stukje in het kerkblad 
-Bovenplaatselijk: 
-Ring Ommelandenvergadering in Siddeburen op 24-4-2019. Dhr. v.d. Born 
(I.Z.B.) zal deze avond ook aanwezig zijn om te vertellen over het project 
Focus.  
-Consideraties: M.n. tekstuele vereenvoudigingen zijn aangebracht. We hebben 
het stuk kunnen lezen. We stemmen er positief mee in zoals de tekst nu is 
vastgelegd en een paar actualisaties zijn benoemd. We berichten voor 1 juni 
naar de classis dat we akkoord zijn. 
-Kerkrentmeesters: Op korte termijn komt er een groot geldbedrag vrij en dat 
kan niet meer weggezet worden met de rente van afgelopen jaren. De 
kerkvoogdij loopt hierdoor veel rente inkomsten mis. J. Sevenhuijsen vertelt 
naar welke opties er is gekeken (bankcertificaten e.d.). Overal zit risico aan 
vast. Tot op heden is het beleggen in (gespreide) fondsen het minst risicovol. 
Er is nog geen beslissing genomen door de kerkrentmeesters. Het overzicht van 
de jaarrekening bekijken we met elkaar. Deze ziet er anders uit dan voorgaande 
jaren i.v.m. de aan- en verkoop van de pastorieën. Er zal tijdens de 
gemeenteavond extra uitleg gegeven worden over hoe de opbrengst en uitgaven 
van de pastorie in de boekhouding wordt verwerkt. 
-Diaconie/zending: Jaarrekening is bijna klaar. Begroting en overzicht van 
inkomsten en uitgaven worden gepresenteerd op de gemeenteavond. Ook bij de 
diaconie komt er geld vrij. Er zal ook gezocht moeten worden hoe we dit geld 
moeten/kunnen besteden.  
-Notulen van 25-2-2019 worden goedgekeurd en getekend.  
-Volgende vergadering 8 juli. 
-Sluiting met dankgebed.  
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NOTULEN GEMEENTEAVOND 9 APRIL 2019 
Ds. van Wingerden opende de vergadering met gebed en het lezen van Joh. 17: 
17-26. We krijgen in dit gedeelte een opdracht, we moeten één zijn net zoals de 
Vader en Zoon één zijn. We zongen Gez. 303: 2 en 5. 
-De notulen waren vergeten mee te zenden en zullen zo gauw mogelijk worden 
toegestuurd. 
-De diensten rondom Kerst zijn nog niet duidelijk omdat er één en ander 
verandert bij de Zondagsschool. 
-De begroting 2019 en jaarrekening 2018 van de kerkvoogdij en de diaconie 
werden getoond en besproken. Bij de kerkvoogdij werd nog de opmerking 
geplaatst dat de gemeenteleden de nieuwe pastorie nog niet hadden gezien. 
Deze mogelijkheid komt nog. 
-We dronken koffie/thee en daarna vertelde dhr. Stef Tuinstra iets over het 
orgel in de kerk. 
Een verkorte versie van deze presentatie heeft u kunnen lezen in het vorig 
kerkblad. Willen we ons orgel en het cultureel erfgoed behouden dan komt het 
erop neer dat het punt is aangebroken dat het tijd wordt voor restauratie.  
-Bij punt rondvraag deelden meerdere mensen hun mening, dat het goed was 
om samen één te zijn zowel in ontmoetingen en gesprekken. Misschien meer 
keren koffiedrinken na de dienst om zo ook meer contact te krijgen en te 
onderhouden met gemeenteleden buiten ons dorp. Ook was er een uitnodiging 
voor de Springtimedienst op 14 april 2019 om 11.00 uur in Ten Boer. 
-We sloten met elkaar deze vergadering door te zingen Ps. 27: 7. Ds. wenste 
iedereen wel thuis. 
 
 
 
OPEN TORENDAG 2019 
Zaterdag 8 juni 2019 is weer de jaarlijkse Open Torendag. De toren van de 
Bartholomeüskerk van Stedum zal op deze dag tussen 13:00 en 16:00 uur 
geopend zijn voor belangstellenden. De dag wordt begonnen met het luiden 
van de klokken door onze gidsen, waarbij koffie/thee verkrijgbaar is. Daarna 
zullen de gidsen u rondleiden door de toren, zodat u de luidklokken en het 
uurwerk van dichtbij kunt aanschouwen. Iedereen vanaf 6 jaar en ouder is 
welkom om de toren te beklimmen. Bovenin de toren kunt u genieten van een 
prachtig uitzicht over Stedum en omstreken. Meestal kunt u de torens van 
Loppersum en Zeerijp zien en bij helder weer de Eemshaven. Met een beetje 
geluk zie je een groot cruiseschip liggen. 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om onze toren te beklimmen en zien uw 
komst graag tegemoet! 

de Stichting Vrienden van de Bartholomeüskerk 
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KERKBALANS 2019 
Zoals beloofd houden we de gemeente op de hoogte rondom de 
Kerkbalans 2019. De toezeggingen voor dit jaar staan op dit 
moment op € 31.077,- en hiervan mochten we € 15.474,- al 
ontvangen. Onze hartelijke dank. 

       de kerkrentmeesters 
 
 
PINKSTERPAD MAANDAG 10 JUNI 2019 
De paden op, de weiden in, vooruit met flinke stap. 
Het is inmiddels een traditie: samen dauwtrappen en ontbijten op Tweede 
Pinksterdag. Graag nodigen we iedereen uit voor een flinke ochtendwandeling 
en een gezamenlijk ontbijtje. 
Deze keer richten we de blik op de weidevogels. Wanneer 
je een verrekijker hebt, moet je dus die zeker meenemen! 
We verzamelen maandagochtend 10 juni 2019 bij het 
Hervormd Centrum. 
We vertrekken daar precies om 7.15 uur. 
Wij zorgen voor het natje (koffie, chocolademelk e.d.). U/jij 
hoeft alleen voor het droogje te zorgen, brood mee dus.  
We zijn op tijd terug om voor de ochtenddienst. 
Allen van harte uitgenodigd!! 

   de activiteitencommissie  
 
 

 
Kom, heilige Geest, 

spreek altijd tot mijn hart. 
En als Gij toch zwijgt, 

laat dan uw zwijgen tot mij spreken. 
Want zonder U loop ik gevaar 

mijn eigen inzicht te volgen 
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt 

 
Bernardus van Clairvaux 
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DORPSDIENST ZONDAG 30 JUNI 2019 
Zondagmorgen 30 juni, 10.00 uur in ‘de Hoeksteen’ van 
Ten Post hopen we de vierde gezamenlijke Dorpsdienst te 
organiseren. 
Sinds de eerste Dorpsdienst in 2016 zijn we regelmatig bij 
elkaar blijven komen. We hebben nu een groepje van 8-9 
personen met verschillende kerkelijke achtergronden. In 
2017 en 2018 hebben we een Kerstnachtdienst georganiseerd en ook al twee 
keer bijeenkomsten in de Week van Gebed. 
Bij dit alles hebben we gemerkt hoe goed het is om als christenen in hetzelfde 
dorp samen te komen om te delen wat ons bindt, het geloof in Jezus Christus, 
en te leren van elkaars verschillen.  
Tot nu pakten we op wat God op ons pad bracht. Nu zijn we op een punt dat 
we ons afvragen hoe we verdergaan. Blijven we alleen organiseren wat we nu 
al doen of zal het goed zijn om de mogelijkheid te organiseren om vaker bij 
elkaar te komen, doordeweeks of op een zondagmiddag? Nu de plaatselijke 
kerken minder aanwezig zijn in ons dorp, merken we dat er wel behoefte aan 
iets meer is. 
En met dat in het achterhoofd, kwam op dezelfde dag als we een vergadering 
hadden, het bericht dat er 10 miljoen euro beschikbaar is voor Ten Post uit het 
Nationaal Plan Groningen. Geld wat kan besteed worden aan duurzaamheid, 
infrastructuur, een multifunctioneel centrum… Er liggen genoeg plannen om 
Ten Post mooier en beter te maken. 
Mooie plannen waar we heel blij mee zijn, maar we dromen van meer: 
zorgzaamheid, om zien naar elkaar, een blijvende christelijke gemeenschap in 
ons dorp voor ons en onze dorpsgenoten. We hebben mensen nodig om mee te 
denken over wat nodig is ons dorp. 
Vandaar het thema van deze dienst: Onze droom voor het dorp van 10 miljoen! 
Laat dat je als niet-Ten Poster zeker niet weerhouden om te komen, dromen 
zijn tenslotte deelbaar.  
Voorganger in deze dienst is ds. Kees van Dusseldorp, de rest van de liturgie 
wordt verzorgd door leden van de commissie. 
Het combo van de Baptistengemeente te Appingedam zorgt voor de muzikale 
begeleiding. 
Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten tijdens de koffie en 
thee op Amerikaanse wijze. Wij zorgen voor de koffie en thee. Maar we roepen 
jullie hulp in voor wat lekkers erbij,  bijv. koekjes, boterkoek, cake, muffins, 
cupcake's, enz., enz.  Dus koop of bak iets en neem het mee om te delen! 
Iedereen is van harte welkom! 

de Christelijke Werkgroep Ten Post 
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STICHTING WERKGROEP ALBANIË 
Stichting Werkgroep Albanië helpt mee aan de verbetering van de 
levensomstandigheden van kwetsbaarste mensen in de Albanese samenleving: 
gehandicapten, ouderen, kinderen. Meer informatie kunt u vinden in de 
nieuwsbrief welke achter in de kerk ligt, of op onze website 
www.stichtingwerkgroepalbanie.nl. In oktober van dit jaar hopen we weer een 
bezoek te gaan brengen aan Albanië. We hopen dan ook Paulino en zijn familie 
te bezoeken. 

Paulino is bijna 17 jaar en heeft lichamelijke en 
geestelijke beperkingen. Hij zit daarom in een rolstoel 
en is hele dagen thuis. Het grootste deel van de zorg 
komt van zijn moeder, die daardoor geen tijd heeft 
voor een baan. Een grote hulp is ook Anida, zijn 1 jaar 
oudere zus. Paulino heeft ook twee broertjes, Emanuel 
(13) en Orgesi (10). De vader van het gezin is 
anderhalf jaar geleden overleden aan een overdosis. 

Een verdrietige situatie, maar hij drukte ook een zware stempel op het gezin 
met zijn alcoholverslaving. Nu gaat het goed met de familie. Alle leden van het 
gezin gaan regelmatig naar de Nehemiakerk bij hen in de wijk.  

Paulino en zijn familie wonen in een armoedig huis. Het is er vochtig, 
tochtig, koud en klein. Het is op de begane grond, maar toch zijn er een aantal 
traptreden wat het lastig maakt voor de rolstoel. Regelmatig gaat apparatuur 
kapot vanwege de onbetrouwbare en instabiele elektriciteitsvoorziening, zoals 
de wasmachine (er is ruim twee maanden met de hand gewassen). 

Hulp die voor Paulino nodig is: therapie voor zijn handen, bewegingen en 
spraak, het leren van cijfers en letters.  
Praktische hulp: bijvoorbeeld het wegbrengen van de wasmachine voor 
reparatie, financiële bijdrage voor luiers, het geven van kleren en (nieuwe 
onderdelen voor) een rolstoel.  
Geschatte investeringen:  
Dit zijn onze inschattingen om de gezinssituatie nog verder te verbeteren. 
€ 350,-  voor één jaar luiers voor Paulino. 
€ 80,- zijn de kosten voor de stabilisator tussen het elektriciteitsnet en de 
wasmachine. Dit om te voorkomen dat de wasmachine opnieuw stuk gaat. 
€ 25,- voor een kleine rolstoelaanpassing tegen het verder vergroeien van de 
knieën van Paulino. 
€ 2.000,- voor openstaande energie- en waterrekeningen. Na het aflossen van 
deze rekeningen heeft de familie de mogelijkheid om te verhuizen. 
 

Stichting Werkgroep Albanië 
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NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
We hebben op zondag 2 juni alweer de laatste keer zondagsschool. Dan gaan 
we iets leuks met elkaar doen, wat dat is houden we nog even geheim. 
En we gaan het dan ook hebben over de wederkomst van Jezus naar de aarde, 
de laatste les van ‘Het leven van Jezus’. 
Zien we jullie dan allemaal? 
 
 
 
 
UITSTAPJE HERVORMDE VROUWENVERENIGING ‘BIDT EN WERK T’  

Op 7 mei vertrokken we om 12.45 uur naar 
Kollumerzwaag voor een bezoek aan de 
kringlooploods van ‘het Lichtpunt’. Vorig 
jaar waren we daar ook al geweest, maar we 
hadden ogen te kort om alles te zien en 
wilden er nog wel een keer naar toe. 
We waren met elf dames en hebben daar 
weer veel gezien en natuurlijk ook allemaal 

wat gekocht. Het is geweldig zo mooi als alles er uit ziet. Wij hebben veel 
waardering voor al die vrijwilligers die dit 
allemaal doen voor ‘het Lichtpunt’!! 
Tussendoor even uitrusten met een kopje 
koffie of thee; ook dat was goed verzorgd. 
Tegen 17.00 uur zijn we daar vertrokken met 
allemaal wat in de tassen en op naar Ten Boer, 
waar we bij het wokrestaurant heerlijk hebben 
gegeten. Het was weer een fijn uitstapje. 

 

 
 
 
VAN DE BUURGEMEENTEN: 
OP REIS NAAR ISRAEL? 
Vanuit de hervormde gemeente Dorkwerd en Wijnjewoude wordt er door dhr. 
M. van Heijningen in samenwerking met reisorganisatie 'Beter Uit' een 
gemeentereis naar het heilige land georganiseerd. Er is (beperkt) ruimte voor 
mensen uit buurgemeenten om mee te gaan. Wie interesse heeft is welkom op 
een vrijblijvende informatieavond die gehouden wordt op maandag 3 juni om 
20.30 uur in ‘De Hoeksteen’, Hoogeweg 2 te Dorkwerd. De reis is gepland van 
26 maart - 2 april 2020. 

M. van Heijningen 
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Kom Schepper God 
 

1    Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, 
 daal in de mensenharten neer, 
 zij zijn uw schepselen geweest, 
 herschep hen in genade, Heer. 
 

2    Uw naam is Trooster. Gij geleidt, 
 o goddelijk geschenk, ons voort, 
 o balsem die ons werd bereid, 
 o bron van vuur, o levend woord. 
 

3    Ontsteek een licht in ons verstand 
 en maak tot liefde ons hart bereid, 
 geleid met milde vaste hand 
 ons zwakke vlees in zekerheid. 
 

4    Gij zijt door gaven zevenvoud 
 de vinger van Gods rechterhand, 
 die 's Vaders woord ons toevertrouwt 
 zodat het klinkt in ieder land. 
 

5    Weer van ons 's vijands list en nijd, 
 en geef ons vrede in plaats van haat, 
 opdat wij volgen waar Gij leidt 
 en mijden wat de zielen schaadt. 
 

6    Maak ons geloof zo vol en schoon 
 dat het de Vader leert verstaan 
 en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
 o Geest van beiden uitgegaan. 
 

7    Lof zij de Vader, lof de Heer 
 die uit de dood is opgestaan, 
 de Trooster ook zij lof en eer 

en heerlijkheid van nu voortaan.  
Gezang 239 (LvdK) 

tekst M. Luther – ‘Komm, Gott schöpfer, Heiliger Geist’, naar ‘Veni Creator Spiritus’ 
vertaling J.W. Schulte Nordholt melodie Wittenberg 1539 
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PUZZEL 
ANAGRAMMEN 
Zet de letters van de cursiefgedrukte woorden in de juiste volgorde. 
 

1. E.B. Muisrat was blind. 
2. Isaak groef de pur Oerbocht. 
3. Baas Mol wilde koning worden in plaats van David. 
4. Chris Aas was een zoon van Jakob. 
5. Ad Polpit was de man van Debora. 
6. In psalm 104 kun je lezen over het zeemonster Valetina. 
7. Paus Droefti, een vriend van Paulus, was ernstig ziek maar werd weer beter. 
8. Ali Meb probeerde het volk Israël te vervloeken. 
9. Koning Og had een bed van rijze. 
10. Daniël werd ook wel Abel Tessa sr. genoemd. 
11. Volgens 2 Samuel 21 doodde Han Clean de reus Goliat. 
12. Marta en Maria waren zussen van zr. Saula. 
 

De eerste letters van de oplossingen vormen het woord … 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 

 
 
OPLOSSING HEMELVAARTSWOORDZOEKER: 
Ik ga heen om u plaats te bereiden! 
 

 

28 apr Diaconie Hulp voor Helden € 66,40
Kerkvoogdij € 63,20
Kerkvoogdij Quotum € 65,95

5 mei Diaconie I.Z.B.: Dabar € 70,65
Kerkvoogdij € 63,40
Kerkvoogdij Predikantsplaats € 73,00

12 mei € 82,85
Kerkvoogdij € 79,30
Kerkvoogdij Quotum € 84,65

19 mei Diaconie € 90,00
Kerkvoogdij € 110,05
Kerkvoogdij Onderhoud kerken € 88,80

Voor de Paascollecte zijn er nog een aantal giften nagekomen, totaal 

OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN

de kerkrentmeesters
€ 35,-. Dit brengt de totale opbrengst op € 355,85.

Jeugdwerk eigen gemeente
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DE ESTAFETTEPEN 
In de afgelopen tijd hebben jullie kennis kunnen maken met veel 
geleerde heren met bekende namen. Maar nu mag ik me als jullie 
streekgenoot en eenvoudig tijdgenoot van Kohlbrugge en de Cock 
hier voorstellen.  

 

Personalia: Mijn naam is Jan Egberts Broekema. 
Ik ben geboren op 26 september 1809 in Garmerwolde in een gezin van 15 
kinderen. Ik ben opgegroeid in het armenhuis in Ten Boer. Gelukkig hadden een 
paar van mijn oudere broers en zussen een betrekking voor dag en nacht, want 
anders hadden we echt niet in die ene kamer gepast. Als kind tobde ik met een 
hardnekkige beenvliesontsteking, waardoor ik bijna niet kon lopen en ook niet 
buiten kwam. Dat scheelde mijn ouders in ieder geval ook weer een paar klompen 
en een setje toonbare kleding. Mijn ouders waren te arm om het schoolgeld voor 
ons te betalen. Maar een oudere broer spaarde van zijn loon drie maanden 
schoolgeld voor mijn broertje Gerrit bijeen. Gelukkig was Gerrit ontzettend slim, 
want in die drie maanden leerde hij lezen en schrijven. Daarna leerde hij het aan 
mij door de letters te schrijven in de as van de kachel. 
Rond mijn 16e jaar werd mijn been een stuk beter. Mijn moeder en ik hadden er 
vaak voor gebeden en de zalf die mijn zus voor me kocht was een zegen.  
Zo kon ik als knecht bij een boer in Ten Boer beginnen. 
Je moet weten dat in mijn jonge jaren de Nederlands Hervormde Kerk meer een 
opvoedingsinstituut voor een goede moraal was dan een plek waar je werd 
gewezen op het belang van Gods genade en redding van je eeuwige leven. Dus 
toen de Ten Boersters hoorden dat ds. Hendrik de Cock een rechtzinnige 
Calvinistische prediking hield werd er besloten dat een kleine delegatie naar 
Ulrum moest om die de Cock te beluisteren. Maar de maandag daarop bleek dat 
zelfs de schoolmeester niet meer had onthouden dan “De mens is van nature 
onbekwaam tot enig goeds”  “Dan sturen we Jan, díe heeft een goed geheugen” 
werd er gezegd.  
Als 24-jarige gewone boerenknecht was ik bijkans verlegen met deze opdracht, 
maar achteraf gezien was die zondag het keerpunt in mijn leven. 
Die dominee de Cock leek wel een profeet Gods!  Hij preekte uit Haggaï 1: 9 
over de teruggekeerde ballingen. Ze waren druk met hun eigen huis en oogst maar 
de tempel van God vergaten ze op te knappen. Vervolgens bad de dominee heel 
intens voor het behoud van het Nederlandse volk, het zou verloren gaan als er 
geen verootmoediging en bekering kwam. Ik zat gewoon te beven op de 
kerkbank. O, wat vond ik het jammer dat we omwille van de tijd halverwege de 
middagdienst al weer terug moesten. Maandagavond bracht ik verslag uit voor het 
gemeentehuis. Ik kon de preek nog bijna woordelijk na vertellen uit mijn hoofd 
maar ook uit mijn hart. Veel van de aanwezigen werden ook geraakt. Ze stuurden 
me vervolgens naar de buurtdorpen zoals Thesinge en Ten Post om ook daar de 
preek na te vertellen en van heinde en verre kwamen de mensen om te luisteren. 
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Zelf durfde ik nog steeds niet te geloven dat de genade ook voor mij was. Ik 
voelde me terneergeslagen en verloren tot ik van de kleermaker een boek kreeg, 
Redelijke Godsdienst van ds. Wilhelmus á Brakel. Toen ik dat had gelezen, wist 
ik me gered door Jezus. 
Later werkte ik bij een boer in Garrelsweer, maar met mijn ouders bezocht ik in 
Thesinge een dienst waar ds. de Cock voorging. Na een persoonlijk gesprek met 
hem werd ik lid van de Christelijk Afgescheidene kerk. In1836 werd ook in 
Garrelsweer een Afgescheidene gemeente gesticht. Van de nieuwe kerkenraad 
durfde geen van de ouderlingen of diakenen hardop te bidden in de dienst. En 
hoewel ik me zelf niet bekwaam vond, smeekten ze me bijna om voor te gaan en 
zo werd ik daar min of meer de voorganger in de gemeente. 
In 1838 werd ik knecht bij boer Meijer te Wittewierum. In deze gemeente werd ik 
gekozen tot ouderling. Na het uiteenvallen van de Wittewierumer gemeente ging 
ik als ouderling mee naar Ten Boer en dat bleef ik tot mijn dood, 63 jaar lang dus. 
 

Welk lied zingt u graag?  
Psalm 113: 4: “Wie is aan onzen God gelijk? Daar begin ik bijna elke dag mee. 
 

Welke Bijbeltekst betekent veel voor u?  
Ik heb in de loop der jaren zoveel Bijbelteksten uit mijn hoofd geleerd, maar voor 
het leven van mij en mijn vrouw was Spreuken 3: 6 wel tekenend:” Ken Hem in 
al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken”.  
 

Wat wilt u nog even kwijt? 
Op mijn 23e kon ik op de mei-kermis in Groningen een tweedehands Statenbijbel 
met kanttekeningen kopen bij een joodse marktkoopman. Ik betaalde er 19 gulden 
voor maar mijn diepste wens was vervuld. Na de aankoop had ik niet het geduld 
om op de trekschuit te wachten, dus liep ik 2,5 uur naar huis met de Bijbel op 
mijn rug. Ik studeerde in die bijbel elke avond en tot diep in de nacht. 
Mijn vrouw had een winkel in Woltersum en na ons huwelijk kreeg de 
Statenbijbel een ereplekje voor het raam op een mooie standaard. We lazen er 
beiden veel in. 
In de jaren na 1870 werd het Eemskanaal dwars door Woltersum gegraven. Die 
mooie Statenbijbel viel op bij de arbeiders en gravers. En al gauw noemde ze ons 
straatje het Bijbelgangetje. En zo heet het nu nog! 
 

Met dank aan:  
-een goede tip van een gemeentelid. 
-Ds. J. Kok uit Bedum schreef een boekje: Het leven van Jan Egberts Broekema 
(1907). Via www.delpher.nl kun je het nog vinden, gedownload als pdf is het 
goed te lezen. 
-https://gereformeerdekerken.info/2016/05/02/gereformeerde-kerk-te-ten-post-gr-
180-jaar 
-Meta de Vries-van Schaik. 
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DE OPERATIE 
Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen en 
Hemelvaart – dat zijn allemaal feesten 
van Jezus. We vieren dan steeds wat 
God doet in Jezus, ten behoeve van 
ons, vóór ons. En Pinksteren? Ja, dat 
is wat God doet ín ons. Dat is het feest 
van de Geest. Dat betekent: God komt 
ons na aan het hart. Zijn Geest houdt 
zich bezig met onze geest. Het is maar 

de vraag of we dat ook meteen als een feest vieren. Dat er iets vóór ons gedaan 
wordt, vinden we prachtig. Ook al begrijpen we er niet alles van: vóór ons kan 
nooit kwaad. 
 

Pasen én Pinksteren 
Maar ín ons. Dat klinkt bedreigend. ‘In ons’, dat doet ons denken aan een  
psychiater die ons binnenste probeert buiten te keren, of een dominee die wat al 
te veel doorvraagt. We blijven op afstand. We zeggen net zoveel als we kwijt 
willen. En terecht! Er wordt wat gewroet in het innerlijk! Pinksteren zegt dat 
God ín ons werken. Wij houden de boot af. Maar God zegt dat dat niet kan. 
Want wie deel wil hebben aan wat God vóór ons gedaan heeft, moet 
aanvaarden dat er ook iets ín ons gedaan wordt. Het één gaat niet zonder het 
ander. Pasen en Pinksteren hangen samen. Jezus wordt opgewekt vóór ons en 
ín ons. Wij worden met Hem opgewekt tot een nieuw leven. God komt in ons, 
ook al strijkt Hij ons tegen de haren in. We worden van binnenuit aangepakt. 
 

Metamorfose 
Is Pinksteren dan wel een feest? Nou je zou kunnen zeggen: het is meer een 
operatie. Dat is een harde zaak, want niemand laat zich voor zijn plezier 
opereren. Maar je kunt er ook niet voor je plezier van af zien. Vaak hangt het 
leven van zo’n operatie af. En dan ben je toch blij dat er ziekenhuizen en 
chirurgen bestaan. Er moet iets met ons gebeuren. Zó is het ook met de operatie 
van de Geest. Hij vormt ons om. Wij raken betrokken in een metamorfose, zegt 
Paulus letterlijk. Wij worden vernieuwd en langzamerhand veranderd. Zó dat 
we de heerlijkheid van God gaan weerspiegelen. In ons leven geven we God de 
weerglans van zijn licht. 
 

Als de Geest in je binnenste gaat opereren, dan laat Hij je het tegenbeeld van 
jezelf zien: Jezus Christus, die zijn leven wilde verliezen en het zó behield. De 
Geest confronteert je alsmaar met de woorden en daden van Jezus. Eigenlijk is 
iedere preek deel van die operatie van de Geest. 
 

Uit: Een goed woord; uit de preken van Gerrit de Kruijf, Zoetermeer 2015. 
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AGENDA 
08 juni Open Torendag 
  van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
  zie pagina 10 voor meer informatie. 
 

10 juni Pinksterpad 
  vertrek om 7.15 vanaf het Hervormd Centrum. 
  zie pagina 11 voor meer informatie. 

 
 

Een nieuwe wind 
 

en als ik nu eens bij de wind 
een Pinksterwindgedachte denk, 
dan pinkstert het dag in dag uit, 
de wind daagt mijn gedachten uit 
de richting van de Geest te gaan 
waaruit dit denken is ontstaan. 
 

Wanneer de wind dan krachtig is 
versterkt die de belevenis 
met Hem die in mij ademhaalt, 
bezielt en warmend in mij straalt, 
en als ik mij in Hem verlies 
is om ons heen een zachte bries. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
 


