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MEDITATIE                                                                                Maar toen zij opkeken,  
zagen ze dat de steen al was weggerold;  

het was een heel grote steen. 
(Markus 16: 4) 

 

    DE TOEKOMST IS OPEN 
 

In deze dagen rond Pasen wil ik je meenemen naar het begin van de 
Bijbel. Echt het allereerste begin. Niet naar de eerste zin, maar naar 
nog dichterbij het begin. Naar de eerste letter. Dat is de letter beth. De 
2e letter van het Hebreeuwse alfabet. Die letter moet je als volgt voor je zien: 
het is een vierkant waarvan de linkerzijde ontbreekt. Het heeft iets van een 
huis, maar dan met een open deur. 

Waarom wil ik die laten zien? Want een letter op zich zegt toch niets? 
Een letter krijgt toch pas betekenis als het samen wordt gezien met andere 
letters? Dan vormt het een woord en wordt het wat. Voor de letter beth geldt 
dat niet. Zeker niet gezien de plek waar we hem ontmoeten, dat allereerste 
begin van de Bijbel. Je kunt de beth namelijk zien als de Bijbel in het klein.  

In Hebreeuws wordt er gelezen, niet van links naar rechts zoals wij doen, 
maar van rechts naar links. Als we dan die letter voor ons zien dan zien we dus 
dat er een opening is naar wat nog moet komen. En dat is in één teken 
verwoord wat de kern van de Bijbel is. In één beeld wat Gods boodschap voor 
de wereld is. Dat wat gaat komen, dat ligt open. 

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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Lees maar in de Bijbel. Telkens lezen we van gesloten situaties die 
worden opengebroken. Neem Israël. Regelmatig lijken ze op te lossen in 
andere volken, maar telkens, bevrijding, een deur die open gaat. Het grootste 
voorbeeld is Jezus. Zijn toekomst lijkt gesloten. We stonden er in het 
Paasweekend bij stil. Er gaat een steen voor zijn leven. Klaar is het. Over en 
uit. Het vierkant gemaakt. Maar, zo getuigt de Bijbel, na drie dagen is het 
anders. De steen afgewenteld. God die opent!  

Wat een heerlijke boodschap in een tijd dat van alles vast en dicht lijkt te 
zitten. In de wereld, we piepen en kraken met elkaar. Economische systemen 
zijn wat opgelapt, maar of het allemaal fundamenteel genoeg is weten we niet. 
Samenwerking tussen landen verloopt stroef. Ecologisch staan er allerlei seinen 
op rood. In je eigen leven kan het vast zitten. Sombere gedachten waar je maar 
in rond blijft cirkelen. Verstoorde relaties waarin je geen beweging ten goede 
kan vinden. Je relatie met God wellicht. De hemel lijkt gesloten, potdicht.  

De letter beth zegt ons, in het boek wat je nu gaat lezen vind je een 
tegenbeeld. Kijkend door je eigen ogen zie je alleen maar muren. Maar kijkend 
door Gods ogen is er een muur weggebroken. En dat is een vreemd beeld om te 
zien, want onze ervaring blijft er vaak bij achter. Maar toch niet altijd. Soms 
merken we, inderdaad, er wordt wat opengebroken.  
Ik krijg weer wat zicht, wat licht in m'n leven. Zien we in de wereld 
bewegingen waarin iets opengebroken wordt. We zien er de hand van God in. 
Hij kan openbreken, juist door die geschiedenis van het graf, dat weer open 
ging, juist door Jezus die de geslotenheid overwon.  

ds. Hugo Dankers, De Bilt  
                                                               
BIJ DE DIENSTEN 
Met de hoop van Pasen in de rug kijken we naar de open toekomst. Als Jezus 
uit de dood is opgestaan dan is er altijd hoop in elke situatie. De tijd na Pasen is 
daarmee een hoopvolle en vreugdevolle tijd. Als gemeente leven we zo vanuit 
Pasen naar Pinksteren toe.  

In de tussentijd is er opnieuw een belijdenis en doopdienst, daarin zien 
we het werk van Gods Geest. God laat zichzelf nog steeds kennen en mensen 
ontdekken Hem voor het eerst en steeds weer opnieuw. Wendel Terpstra hoopt 
belijdenis van haar geloof af te leggen en zal samen met haar dochtertje Eelke 
Liefke gedoopt worden. Wat een vreugde als we zo zien dat God de gemeente 
zegent.  

In de diensten tussen Pasen en Pinksteren blijven we nog in het 
Johannesevangelie. Dan is het nog een paar weken naar de zomervakantie op 
dit moment weet ik nog niet of ik dan al begin aan een nieuwe prekenserie aan 
de hand van het boek Numeri of dat er als intermezzo een aantal psalmen 
centraal zullen staan.  
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In verband met een gastbeurt elders kwam ik weer een oude preek van vorig 
jaar tegen en daarin citeerde ik een collega die zei: “Het bij elkaar komen op 
zondag, het vieren van de liturgie is een daad van verzet”. Een daad van verzet 
tegen de 24/7 economie. Een daad van verzet tegen de sleur van alledag. Een 
daad van verzet tegen de platheid van het leven als dat leven zonder God is. 
Een daad van verzet tegen de hopeloosheid en troosteloosheid. Want in de kerk 
klinkt het evangelie nog van God, die erbij is, die in Jezus tot ons kwam, ons 
vergeving schenkt en de dood heeft overwonnen.  

ds. Wouter van Wingerden 
 

 
 
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. 
We verzamelen, maandagochtend 10 juni 2019 bij het 
Hervormd Centrum. We vertrekken daar precies om 
7.15 uur. We zijn op tijd terug voor de ochtenddienst. 
Wij zorgen voor het natje (koffie, chocolademelk e.d.). U/jij hoeft alleen voor 
het droogje te zorgen; brood mee dus. 
Allen van harte uitgenodigd!! 

de activiteitencommissie 
 

 
 
HEMELVAARTONTMOETINGSMIDDAG IN NOORDHORN  
Donderdag 30 mei 2019 vindt de jaarlijkse Hemelvaartsontmoetingsdag plaats 
in Noordhorn. Spreker is ds. J. Snaterse, thans predikant in Hoogeveen. Hij 
hoopt te spreken over het thema: 'Het Koninkrijk voor Israël' .  

Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie, thee en fris in gebouw “De 
Wegwijzer”, aan de Oosterweg 11 (vlakbij de Hervormde Kerk) in Noordhorn. 
 Het programma begint om 14.30 uur met een gezamenlijke opening. 
Naast het hoofdprogramma zijn er ook weer speciale programma’s voor 
kinderen van 4 t/m 9 jaar en voor tieners van 10 jaar en ouder. Deze middag 
van ontmoeting en bezinning wordt met een broodmaaltijd afgesloten. De 
toegang, inclusief broodmaaltijd, is gratis. Er wordt wel een collecte gehouden 
voor de onkosten. 

Iedereen van harte welkom geheten, neem gerust vrienden en bekenden 
mee naar deze middag. 
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
MEI 2019 

 
5 MEI Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn

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

12 MEI Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Dhr. D. Vos, Onstwedde

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

19 MEI Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Doop- en belijdenisdienst

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

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

19:00 uur : Ds. W. Roseboom, Oudega

30 MEI Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Hemelvaartsdag

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

2 JUNI Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
9:30 uur : Ds. A. Lagendijk, Onstwedde

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

ZONDAG

Stedum

Lellens
Lellens

ZONDAG

Stedum
Stedum

DONDERDAG

ZONDAG

Stedum

ZONDAG

ZONDAG

Stedum

Stedum
Stedum

Stedum

Stedum

 

Nb: de geplande jeugddienst van 12 mei wordt D.V. verplaatst naar 14 juli. 
 

CHRISTUS’ HEMELVAART 
 

Bij Christus’ hemelvaart dacht menigeen: 
Hij laat ons in de steek, 

maar Hij liet ons niet alleen, 
weet je waaruit dat bleek? 

 
(het gedicht Christus’ hemelvaart  

dat u in gedeelten in dit kerkblad aantreft  
is van Coby Poelman-Duisterwinkel ) 
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1e 2e UITGANG
5 mei Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats

I.Z.B.: Dabar
12 mei Jeugdwerk Kerkvoogdij Quotum

eigen gemeente
19 mei Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud kerken
26 mei Diaconie Kerkvoogdij Onderhoud orgels
30 mei Diaconie Kerkvoogdij Kerkvoogdij

2 juni Diaconie Kerkvoogdij Predikantsplaats

COLLECTEROOSTER
IN DE DIENST

Project 10:27

 
 
Bij de collecten: 
 Zondag 5 mei: Dabarwerk I.Z.B. 
Deze zondag collecteren we voor het 
Dabarwerk van de I.Z.B. Op 
verschillende campings in Nederland 
is Dabarwerk opgezet. D.m.v. recreatie 
en evangelisatie wil de I.Z.B. mensen 
met het Evangelie bereiken. Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.IZB.nl 
 Zondag 12 mei: Jeugdwerk eigen gemeente 
Deze zondag collecteren we in beide 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. 
 Donderdag 30 mei Hemelvaartdag: Project 10:27 
De naam van het diaconale programma Project 10:27 
verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om 
God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We 
leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, 
maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus 
heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar 
heen, dichtbij en ver weg. 
De gemeente van Christus – en daarmee iedere christen – leeft uit de opdracht 
getuige van Jezus Christus te zijn en geeft daarom het Evangelie door in 
woorden, maar ook in daden. 
Project 10:27, het diaconale programma van de G.Z.B., ondersteunt hervormd-
gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de 
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liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen 
diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar. Project 10 27 
werkt wereldwijd via lokale kerken of kerkelijke organisaties. Dit zijn onze 
partners, waarmee de G.Z.B. soms al vele jaren contact mee heeft. Zij staan 
midden in de samenleving. Dit geeft ons het vertrouwen dat we precies die 
mensen bereiken die onze steun nodig hebben. Door met deze partners te 
werken, weten we bovendien dat de geboden hulp een waardevol extra biedt: 
perspectief op een daadwerkelijke verandering in het leven van mensen. Verder 
zijn er met hen duidelijke afspraken gemaakt over de besteding van uw giften 
waardoor dit op een verantwoorde manier gebeurt. 
 

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

Kerkvoogdij en Diaconie 
 
 
 

 
Toen Hij nog op aarde was 

liep Hij door Galilea, 
zat met de mensen in het gras 

en sprak in Arimatea. 
 

Groningers hadden Hem nooit ontmoet, 
men kon zo ver niet reizen. 

Zij waren óók vol goede moed 
Hem liefde te bewijzen. 

 
Nadat Hij ten hemel steeg 
ging Hij plaats bereiden 

voor wie op aarde achterbleef, 
Hij blijft ons begeleiden. 

 
Hij stuurde op het Pinksterfeest 

de Trooster naar de aarde, 
de bekende Heilige Geest, 

voor ons van grote waarde. 
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UIT DE KERKENRAAD MAANDAG 25 FEBRUARI 2019 
-Opening. We beginnen de vergadering met gebed en lezen uit Mattheüs 10. In 
dit gedeelte zendt Jezus Zijn discipelen uit. Hij stuurt Zijn leerlingen op pad met 
lege handen, maar vol van Gods Geest. We praten met elkaar over hoe het zou 
zijn om deze opdracht te krijgen en hoe we deze geschiedenis zelf in ons 
dagelijks leven vorm kunnen geven.  
-Erediensten 
-Terugblik diensten. We blikken terug op een aantal bijzondere diensten. Twee 
doopdiensten in de Kerk. Jesse Oldenhuis en Florine Vos werden gedoopt. Blijde 
en goede diensten. Daarop volgend de begrafenisdienst van Jesse Oldenhuis. Heel 
droevig, maar ook bijzonder. Ouders hebben de tijd dat Jesse er was ook als 
zegen ervaren. En mogen weten dat Jesse nu in volmaaktheid is. Dat maakte de 
dienst ook troostvol en gaf verbondenheid in de gemeente.  
-Herbevestigingsdienst ambtsdragers. Deze wordt 3 maart gehouden in het 
Hervormd Centrum. Broeder J. Sevenhuijsen en broeder K. Meuleman worden 
herbevestigd voor derde en tweede termijn. Na deze dienst is het koffiedrinken in 
het Hervormd Centrum. 
-D.V. 19 mei zal er een doop- en belijdenisdienst plaats vinden. Mevrouw W. 
Terpstra mag dan belijdenis van haar geloof afleggen en samen met haar 
dochtertje gedoopt worden. 
-Bovenplaatselijk. Ds. van Wingerden heeft een gesprek gehad met dhr. J. van 
de Born van I.Z.B. Noord. Het gesprek ging over; hoe kan het project Focus 
I.Z.B. ingepast worden in kleine gemeenten. Dhr. v/d Born is op de hoogte 
gebracht van het feit dat onze gemeente kleinschalig is en dat daarom de huidige 
vorm minder geschikt is voor onze gemeente. De I.Z.B. gaat nadenken of er ook 
mogelijkheden zijn om bijv. samen met andere gemeenten dit traject te starten. 
-Jeugdberaad wordt gehouden in maart. Dit overleg is over alles wat 
georganiseerd wordt in onze gemeente met en voor de jeugd. Agendapunten van 
deze avond zijn; de gang van zaken en evaluatie oppas, zondagsschool, 
jeugdclub, catechese, jeugd en eredienst. 
-Kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeester presenteert begroting 2019. 
Binnen korte tijd komt er geld vrij. Dit geld zal niet meer weggezet kunnen op de 
huidige manier. De rente is zo laag dat er geen opbrengst rente meer gevorderd 
gaat worden. De kerkrentmeesters zullen hier de komende tijd over nadenken en  
andere opties onderzoeken. Ook het aantal gemeenteleden loopt terug en daarmee 
ook de financiële inbreng. We kunnen tot op heden voortzetten omdat er nog 
financiën zijn. Maar het zal moeilijk zijn om in de toekomst bijv. de vacatures 
van ambtsdragers in te vullen en al het andere vrijwilligerswerk wat gedaan moet 
worden. We zullen na moeten blijven denken over de toekomst van de gemeente, 
niet alleen op financieel gebied. 
-Post wordt gedeeld.  
-We sluiten af met dankgebed.   
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IN MEMORIAM 
Op tweede paasdag 2019 overleed in alle rust broeder R. Straatman. Hij mocht 
de hoge leeftijd van 94 jaar bereiken. Lange tijd was zijn gezondheidstoestand 
stabiel: oud, maar gezond en helder. De laatste maanden werd dat al minder en 
de laatste weken is het alsnog heel snel gegaan. Dankbaarheid voor het lange 
leven dat hem gegeven is overheerst. Eén van de kinderen zei over die hoge 
leeftijd dat hij zo oud kon worden omdat hij geen stress kende. Of het waar is 
weet ik niet maar het typeert hem zeker. Als hij wat op het hart had, zei hij het 
gewoon en dan was hij het kwijt. Hij piekerde er gewoon niet over en als hij 
een plan had dan voerde hij dat ook uit. Een eigenschap die maakte dat hij 
uiteindelijk kon doen wat hij het mooist vond om te doen: boer zijn. Met trots 
kon hij vertellen over hoe hij met 1 koe begon en er uiteindelijk zijn gezin van 
kon onderhouden. Zijn ondernemersgeest en neus voor kansen kwamen hem 
vaak van pas. Hij genoot daarbij vooral van de zorg voor de dieren en dat bleef 
hij doen tot het niet langer meer kon. Dat zorgzame was er ook voor zijn gezin 
en de mensen om hem heen. Hij was oprecht benieuwd naar hoe het met 
mensen ging en altijd in voor een praatje. Hij hield van gezelschap en de 
woensdag bij de Brug waren voor hem dan ook echt een uitje. Zijn 
levensverhaal doet mij denken aan Jakob uit de Bijbel. Jakob was ook een 
veehouder pur sang die ook vanuit niets een hele veestapel opbouwde. Jakob 
greep de kansen die hij zag en was in dat opzicht een “handige” jongen. In de 
dankdienst voor zijn leven staan we dan ook bij Jakob stil, maar niet alleen 
vanwege de handelsgeest en het boer zijn. Jakob had ook iets onverzettelijks in 
het geloof. Bij alles wat er gebeurt, bij alles wat er veranderde liet Hij God en 
het geloof niet los. Bij de worsteling aan de oevers van de Jabbok zegt Hij: “Ik 
laat U niet gaan, tenzij U mij zegent.” Broeder Straatman liet ook niet los, de 
kerk en het geloof waren vaste waarden in zijn leven. Hij had daar niet veel 
woorden voor, maar het was wel in alles merkbaar. Vele liederen kende hij uit 
zijn hoofd en die waren belangrijk voor hem. Een regel uit één van die liederen 
staat ook op de kaart. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. Het lied 
gaat verder met dáár in Zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart. Die 
wetenschap was misschien wel de diepste bron waardoor hij weinig stress had. 
Daarom sluit ik af met het hele 1e couplet van dat lied: 
 

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
dáár in zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart 
Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê, 
ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee. 
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
dáár in zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart. 
 

ds. G.W. van Wingerden 
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NIEUWS VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE BARTHOLOMEÜ SKERK  
Op zaterdag 11 mei aanstaande vindt de Orgeldag Noord-Nederland plaats. 
Tijdens deze dag worden in meer dan 100 kerken in de provincies Groningen, 
Friesland en Drenthe (historische) orgels bespeeld. De Stichting Hinszorgel 
Leens maakt het met de orgeleigenaren mogelijk om op deze dag orgels te 
laten bespelen door geïnteresseerde orgelliefhebbers uit heel Nederland, voor 
wie deze instrumenten om uiteenlopende redenen vaak moeilijk toegankelijk 
zijn. Het orgel van de Bartholomeüskerk van Stedum doet voor de eerste keer 
mee en wordt op deze muzikale dag bespeeld door getalenteerde organisten. 
Elk half uur tussen 10:00 en 16:00 uur zal een andere organist plaatsnemen 
achter het instrument om zijn/haar orgelkunsten ten gehore te brengen, soms 
met toevoeging van een solo-instrument.  
Organist en orgelrestauratie adviseur Stef Tuinstra schreef het volgende artikel 
over de historie van dit instrument: 
 

Niet alleen de kerk maar ook het orgel in de Bartholomeüskerk van Stedum is 
een bijzonder instrument en het heeft ook een bijzondere historie. 
Het orgelbalkon aan de westwand van de kerk is al veel ouder dan het orgel 
zelf. De borstwering dateert mogelijk van ca. 1700 en draagt de kenmerken van 
de toenmalige stadsbouwmeester Allart Meijer en beeldsnijder Jan de Rijk. Zij 
beiden werkten nauw samen met een van de beroemdste orgelmakers aller 
tijden, Arp Schnitger. Het orgel zelf is in 1791 gemaakt door Dirk Lohman uit 
Emden, op instigatie van de toenmalige borgheer en Unicus Collator van de 
borg Nittersum, Tjaard Adriaan Gerlacius.  
Dirk Lohman kwam met zijn gezin naar Groningen en zijn zoons Gerhard 
Diederich en Nicolaas Anthonie hielpen mee. Zij werden verliefd op de beide 
dochters van kastelein Hindrik Berend Medendorp waar de orgelmakers een 
tijdlang verbleven. Zij huwden even later met hen en uit deze beide huwelijken 
is de derde generatie orgelmakers Lohman voortgekomen. Nicolaas Anthonie 
Gerhardus Lohman, een zoon van (de naar zijn opa vernoemde) Hindrik 
Berend Lohman vertegenwoordigde de vierde generatie Lohman Orgelmakers.  
Dit in hun tijd beroemde orgelmakersbedrijf heeft gedurende het grootste deel 
van de 19de eeuw talloze orgels in Nederland nieuw gebouwd of gerestaureerd. 
Hun werk was van grote kwaliteit en stond dan ook hoog aangeschreven bij 
kenners en liefhebbers.  
Waar het kleine Stedum al niet groot in kan zijn! Het Stedumer orgel echter is 
het enige orgel van overgrootvader Dirk Lohman dat in Nederland nog 
overgebleven is en dat alleen al maakt het instrument uniek.  
Lohmans orgel was grotendeels nieuw maar hij maakte wel gebruik van een 
groot aantal oude pijpen van het voormalige orgel dat in aanleg al vroeg 16de 
eeuws of nog ouder was. Onlangs is een tekening van dat heel oude orgel 
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teruggevonden. Het blijkt een unieke afbeelding te zijn van een van de vele 
middeleeuwse orgels die in de provincie Groningen hebben gestaan maar 
waarover maar heel weinig bekend is. 
In het Stedumse orgel staan nog diverse pijpen van de orgelmaker Andreas de 
Mare Junior uit 1680. In dat jaar werd op kosten van collator Johan Clant, 
zoon van de beroemde Adriaan Clant waarvoor de graftombe in de kerk is 
gemaakt door niemand minder dan Rombout Verhulst, een verbouwing van het 
ook toen al oude orgel uitgevoerd. Lohman heeft deze registers overgenomen 
en in zijn nieuwe orgel geplaatst.  
Door de tijd heen is het instrument diverse keren gerestaureerd maar daarbij 
ook aan de heersende muzikale mode aangepast. Dat gebeurde vooral in het 
kader van twee grote kerkrestauraties in 1879 en 1939 (J.W. Dekker en L. 
Verschueren op advies van Mr. A. Bouman), de laatstgenoemde vooral op wens 
van organist-schoolmeester en president-kerkvoogd H. Dijkstra.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het instrument opnieuw gewijzigd en 
uitgebreid met een elektrisch bediend vrij pedaal achter het orgel. Dit werk 
werd uitgevoerd door de nog jonge Groningse orgelmaker Mense Ruiter die 
ook tijdelijk in de kerk als onderduiker gebivakkeerd heeft. Het karwei was in 
1946 klaar.  
Sindsdien is het orgel niet meer grondig gerestaureerd. Het heeft in 1993 wel 
een grootonderhouds-beurt gehad zodat een restauratie nog lange tijd kon 
worden uitgesteld. De tijd is echter nu wel aangebroken. Als het financieel 
mogelijk is wordt het orgel dan geheel naar de oude toestand van 1791 terug 
gerestaureerd en krijgt het een nieuwe zelfstandig mechanisch pedaal met drie 
registers.  
De klank van het orgel zoals het orgel er nu (nog) staat is vooral bepaald door 
de restauratie van 1939 (handklavieren) en 1943 (pedaal). Toch zijn er nog 
een aantal registers van 1680 en 1791 bewaard. Op het totale aantal pijpen is 
ruim 40% ouder dan 1939. Behalve de latere blaasbalg is al het technische 
binnenwerk van het orgel nog origineel van 1791.  
Het klankbewustzijn van oude orgels stond in 1939 nog in de kinderschoenen 
en er moest nog heel veel restauratie-ervaring worden opgedaan eer onze oude 
Nederlandse orgels weer goed gerestaureerd werden. Toch is ook nu nog goed 
te horen welke grote klankkwaliteit het orgel ooit gehad moet hebben en 
klinken de oude stemmen nog steeds fraai. 
 

Wij nodigen u van harte uit in onze kerk om getuige te zijn van dit muzikale 
schouwspel en te genieten van de klanken uit dit eeuwenoude instrument, en 
zien uw komst graag tegemoet. 
 

het bestuur van de Stichting 
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NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT DS. JAN HOMMES 
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel 
van de Heer daalde af uit de hemel …… 
 

De evangelieschrijver Mattheüs heeft in zijn herinnering een geweldige en 
indrukwekkende ervaring aan de opstanding van Jezus overgehouden. Een hevige 
beving, soldaten die als doden worden, mensen die zich verwonderen. Dit jaar ga 
ik voor het eerst in mijn predikantenbestaan weer gewoon als toehoorder en 
bezoeker de paascyclus meemaken en ik verheug me er op. Al sinds de jaren 
tachtig is het een vaste gewoonte alle onderdelen mee te maken: de maaltijd op 
Witte Donderdag met de voetwassing, de kruisiging op Goede Vrijdag, de 
overgang van donker naar licht op de Stille zaterdag en als hoogtepunt 
paasmorgen, het graf dat open is gegaan, Jezus die hoe dan ook leeft in ons 
midden, in deze wereld. Al de jaren dat ik zelf voorging sloot ik de paasmorgen af 
met het lied:  

Kondigt het jubelend aan 
laat het de windstreken horen 
doe het de aarde verstaan 
God heeft ons wedergeboren! 
(Lied 659, tekst van Willem Barnard) 

Voor mij een lied van hoop en toekomst, van verwondering hoe dat mogelijk is, 
maar ook het vertrouwen dat we verder kunnen als nieuwe mensen.  
 

Als classicale vergadering denken we na over wat onze rol zou moeten en kunnen 
zijn. We zijn betrokken bij het beroepingswerk, omdat gemeenten die vacant 
worden een gesprek voeren met mij als classispredikant, want zo heeft ons Breed 
Moderamen dat geregeld. We worden opgeroepen bij te dragen aan meer 
samenwerking en er voor te zorgen dat gemeenten de goede persoon te vinden: 
iemand met de kwaliteiten die ze nodig hebben. Dat kan een predikant zijn, dat 
kan ook een kerkelijk werker zijn. We worden ook geacht mee te denken over 
mogelijkheden voor het vasthouden van predikantsplaatsen van voldoende 
omvang. En ik merk dat gemeenten moeite hebben kandidaten te vinden, zowel 
predikanten als kerkelijk werkers. Wij doen ons best als Breed Moderamen en 
ondergetekende als classispredikant in het bijzonder om gemeenten bij de 
zoektocht van dienst te zijn.  
 

Soms heb ik het gevoel dat er in gemeenten nieuw elan ontstaat. Ik zie op vele 
plekken nieuwe initiatieven met het oog op gemeenteleden die op een andere 
manier betrokken kunnen worden en meer opening naar de buitenwereld, naar het 
dorp of de wijk. Ik zie veel maaltijden met zeer uiteenlopende groepen mensen, 
gespreks- en ontmoetingsmomenten die worden georganiseerd en dat alles met 
een zekere ontspanning. Dat is hoopgevend.  
In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik dat ik ben begonnen met de zogeheten 
vierjaarlijkse bezoeken aan kerkenraden en predikanten. Begin maart scheurde ik 
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tijdens onze vakantie mijn achillespees af en daardoor kon ik niet alles doen wat 
ik graag had willen doen, ook sommige dingen die gepland waren. Ik hoop dat ik 
het in juni weer kan oppakken, tot die tijd zal ik waarschijnlijk weinig mobiel 
zijn. Het is mooi dat ik zo nu en dan wordt opgehaald en weer thuis gebracht; 
anderen komen bij mij aan huis in Glimmen; het is prettig dat iedereen op die 
manier mee denkt en mee werkt; hartelijk dank daarvoor.  
 

In deze nieuwsbrief een oproep. Een aantal classicale colleges deed voor het 
maken van verslagen van vergaderingen en zittingen nooit tevergeefs een beroep 
op Anneke Heeringa. Door haar plotselinge overlijden is er een groot gat 
ontstaan. Hierbij de vraag of er iemand of wellicht meer mensen zijn die dat 
kunnen overnemen. Het gaat om notuleren, om het maken van een helder en goed 
verslag van vergaderingen, want dat is ontzettend belangrijk: dat moet goed en 
betrouwbaar gebeuren. Mocht iemand daarvoor belangstelling hebben dan kan hij 
of zij altijd contact opnemen met onze scriba van de classis of met mij om 
informatie te geven.  
 

Zondag 31 maart is ds. Wouter Bakker uit Nieuweroord-Noordseschut verbonden 
aan de classicale vergadering als voorzitter van de visitatie. Een goede viering, 
een mooi begin van weer een ontdekkingstocht, omdat we niet precies weten hoe 
en wat. We zullen nauw samenwerken, zoals dat ook al ging met de vorige 
voorzitter en ik verheug me er op. Steeds blijven we nadenken over hoe wij de 
gemeenten en de predikanten en kerkelijk werkers zo goed mogelijk van dienst 
kunnen zijn. Zeker wanneer het soms wat moeilijk wordt of erger dan dat en er 
conflicten ontstaan is het belangrijk om elkaar te vinden om dingen samen op te 
lossen. Bovendien is de ontmoeting van gemeenten erg belangrijk, omdat we 
elkaar nodig hebben: dat gebeurt in de ringen.  
 

Op verschillende plaatsen zijn er Passions, zoals in Musselkanaal en Veendam; in 
de ring Hoogeveen is gewerkt met ‘Waarderend gemeenteopbouw’, van harte 
aanbevolen en in de ring Westerkwartier zijn er woorden gezocht voor gemeente 
en kerk zijn in onze tijd, voor geloven in deze wereld en is gesproken over de 
vraag hoe verbinding te maken met jongeren; in de omgeving van 
Gasselternijveen is een zoektocht bezig naar de vorming van een werkbare ring. 
Zo gebeurt er van alles om ons heen dat bemoedigt.  
 

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te 
gaan vertellen.  
 

Dat verhaal van de Opgestane verder vertellen, het valt niet altijd mee in onze 
samenleving, in deze tijd; tegelijk is dat wat van ons wordt gevraagd, met 
woorden die we aangereikt krijgen uit de traditie, met woorden die we persoonlijk 
en samen met elkaar blijven zoeken. Als gemeente van Christus is dat waar wij 
voor gaan. Gezegend, vrolijk Pasen gewenst. 

een hartelijke groet, ds. Jan Hommes 
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NIEUWS VAN DE ZONDAGSCHOOL 
Na Springtime in Ten Boer, Pasen en de meivakantie zullen we deze maand 
weer drie zondagen zondagsschool houden. We zijn toe aan de laatste lessen 
over 'het leven van Jezus' en leren dat ook na de kruisiging en opstanding 
bijzondere dingen gebeurd zijn. De zondagen dat we weer bij elkaar komen 
zijn 5 en 12 mei en 2 juni.  
Daarnaast willen we jullie bedanken voor het maken van de kaartjes die bij de 
bloemen met Pasen uitgedeeld werden. We zijn heel blij met alle hulp van de 
gemeenteleden bij het rondbrengen van de bloemen, onze hartelijke dank 
nog. Tot ziens allemaal. 

de juffen 
 

 
 
AFSLUTING KLEIBONKIES-SEIZOEN  
Na alle gewone clubavonden in de afgelopen maanden was het tijd om het 
seizoen af te sluiten. Vorig jaar hebben we met elkaar een nachtje geslapen in 
de oude pastorie. Dit jaar vonden we onderdak in het Hervormd Centrum. 
Vrijdag 5 april om 19.00 uur gingen we van start met patat, frikandellen, ijsjes, 
17 Kleibonkies en uiteraard de leiding. 
Na het eten werden er 3 teams gevormd voor een spel. Een aantal opdrachten 
draaide om kennis: Welke groep kent de meeste automerken, de meeste 
ijssmaken of de meeste personen uit het Oude Testament? En dan: hoeveel zet 
je hiervoor in? 
Daarnaast waren er wat opdrachten waarbij we de ruimte van de grote zaal 
goed konden gebruiken. 
Inmiddels begon het donker te worden en werd het tijd voor een spel in het 
Stedumer bos. In twee groepen werd er een versie van steen-papier-schaar 
gespeeld, waarbij het de bedoeling was zoveel mogelijk kaartjes van de 
tegenstander te veroveren. 
Na al dat rennen in het donkere bos, was het goed toeven met wat lekkers en 
een film in het nieuwe zaaltje van het Hervormd Centrum. 
Even na middernacht was het toch echt tijd om de luchtbedden op te blazen en 
de slaapzakken uit te rollen. 
Dat wil overigens niet zeggen dat er ook veel geslapen werd deze nacht. 
Toch verscheen iedereen weer opgewekt aan het ontbijt. 
Dat leverde genoeg energie op om met z’n allen op te ruimen en zo zwaaiden 
we tegen 9 uur iedereen weer uit. 
We wensen jullie een fijne zomer en zien jullie graag in september weer! 
 

de leiding 



 
 

15

HERVORMDE VROUWENVERENIGING ‘BIDT EN WERKT’ 
Onze verenigingsavond in april stond in het teken van Pasen, wij hebben 
samen de Paasliturgie uit de ‘Hervormde Vrouw’ gelezen en gezongen. Het 
was een fijne avond. 
Het was alweer de laatste avond van het afgelopen seizoen, want op 7 mei gaan 
wij met elkaar een middag naar Kollumerzwaag naar “Het Lichtpunt” en 
daarna gaan wij eten bij het Chinese restaurant in Ten Boer.  
We willen graag om 12.45 uur vertrekken vanaf het Hervormd Centrum. 
De kosten zijn nog niet precies bekend. 
We hopen op een gezellige middag. 

het bestuur 
 

 
 
MANNENVERENIGING ‘IMMANUËL’ 

Op maandag 15 april hebben wij weer onze 
bijeenkomst gehouden van onze 
Mannenvereniging en zijn verder gegaan met de 
bijbelbespreking uit 2 Timotheüs  4: 6-22. De 
Mannenvereniging uit Wilsum was bij ons op 
bezoek in het kader van de uitwisselingen. 

Het was een goede avond vooral om samen het geloof te delen. 
Wij hebben een Paasgroet ontvangen van ons sponsorkind van het 

kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’ uit de Oekraïne. 
In de komende maanden hebben wij geen bijeenkomsten, wij hopen in 

september weer met een nieuw seizoen te beginnen. 
Wij wensen een ieder een hele goede tijd toe. 

het bestuur  
 

 
De Geest waait waarheen Hij wil; 

komt in de harten binnen 
in Israël en in Briltil, 

Hij wil ons allemaal beminnen. 
 

  Daarom is Hemelvaart bijzonder, 
Hij ging eerst van ons heen 

maar heeft Zijn Heilige Geest gezonden 
voor ‘t bereik van iederéén! 
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GAMBIA 
13 januari 2019 hebben we voor Sylvia Schinkel haar project in Gambia 
gecollecteerd. We waren natuurlijk reuze benieuwd hoe haar reis is geweest. 
 

Hoe was je vlucht naar Gambia?  
Het was voor mij de eerste keer vliegen, dus ik was wel nerveus maar ik had er 
ook heel veel zin in! Helaas hadden we op Schiphol lange vertraging, we 
moesten wel twee uur lang in het vliegtuig wachten totdat we konden gaan, 
maar toen we uiteindelijk opstegen, vond ik het heel leuk. Als je eenmaal in de 
lucht zit is het eigenlijk best saai. De terugvlucht ging gelukkig een stuk 
sneller.  
 

Wat hebben jullie allemaal in Gambia gedaan?  
We zijn naar de middelbare school geweest en hebben daar samengewerkt met 
Gambiaanse studenten van onze leeftijd. We hebben ideeën uitgewisseld over 
ondernemerschap en daar hebben wij veel van geleerd en andersom, het is 
natuurlijk een wereld van verschil, hoe ondernemerschap werkt in Gambia en 
Nederland. Verder hebben we verschillende ondernemers bezocht, van een 
bloemist tot een eigenaar van een vakantiepark. Samen met de studenten zijn 
we ook naar de markt geweest, daar kreeg je de opdracht om een product te 
kopen of verkopen. Tussendoor hebben we verschillende plekken in Gambia 
bezocht, onder andere de Gambia rivier waar we krokodillen, nijlpaarden en 
apen in het wild hebben gespot.  
 

Waar logeerden jullie? 
We verbleven op twee verschillende plekken, een plek aan de kust en de andere 
plek was diep in het binnenland. We sliepen in een lodge, een klein huisje met 
enkel een bed. De parken waar we verbleven zijn van een Nederlandse 
eigenaar, zij leidde ons ook rond door Gambia.  
 

Wat was het meest bijzondere aan je reis? 
Ikzelf vond vooral de mensen erg bijzonder en mooi. We hebben de hele week 
in een open Jeep rondgereden en alle kinderen zwaaiden naar ons en renden 
soms zelfs achter onze Jeep aan. Het was heel mooi om hun blijheid te zien, 
daar werd je zelf ook weer heel blij van. Tijdens de reis van de kust naar het 
binnenland kregen we pech met een van de Jeeps. Het ging verschillende keren 
mis met de motor en wij (de Nederlanders) hadden de moed al wel opgegeven. 
De Jeep ging op een gegeven moment geen eens meer vooruit. Maar onze 
chauffeurs, dat waren Gambianen, reden naar het eerst volgende dorp, kochten 
touw, en knoopten dat vast aan de Jeeps zodat de kapotte Jeep kon worden 
meegesleept. We moesten nog 80! kilometer en wonder boven wonder ging het 
gewoon goed! Daar kunnen wij als Nederlanders nog wel wat van leren, niet 
denken in problemen maar in oplossingen.  
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Hoe hebben jullie het opgehaalde geld, van al jullie schoolacties, kunnen 
besteden? 
Er is geld gegaan naar de school waarmee we samen hebben gewerkt en dat 
geld wil de school onder andere gebruiken om een winkeltje op school op te 
zetten om zo ondernemerschap in de praktijk te oefenen. Ook hebben alle 
ondernemers die we hebben bezocht een bijdrage gekregen, zodat zij hun 
bedrijf verder kunnen uitbreiden.  
 

Hoe kijk je nu op de reis en je ervaringen terug? 
Ik denk nog vaak terug aan deze mooie reis. Door deze reis weet ik dat ik meer 
van de wereld wil zien en meer mensen wil gaan helpen, bijvoorbeeld met 
vrijwilligerswerk. Want van mensen helpen maak je naast een ander ook jezelf 
blij!  
 

Hartelijk dank voor dit interview. Super leuk om te horen dat je zo’n 
fantastische reis hebt gehad. We wensen je succes met je verdere opleiding en 
toekomstplannen. 
 
 

31 mrt Diaconie Dorcas: Moldavië € 70,50
Kerkvoogdij € 70,35
Kerkvoogdij Extra € 78,75

7 apr € 65,85
Kerkvoogdij € 75,45
Kerkvoogdij Predikantsplaats € 76,20

14 apr Diaconie € 26,75
Kerkvoogdij € 22,40
Kerkvoogdij Quotum € 23,25

19 apr Diaconie € 43,20
Kerkvoogdij € 45,85
Kerkvoogdij Onderhoud kerken € 47,05

21 apr Diaconie Kerk in Actie: Pakistan € 80,05
Kerkvoogdij € 76,00
Kerkvoogdij Paascollecte € 320,85

incl. € 60,- per bank
22 apr Diaconie € 50,70

Kerkvoogdij € 46,40
Kerkvoogdij Extra € 39,05

Evangelisatie eigen gemeente

OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN (1)
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HEMELVAARTWOORDZOEKER 

J O H A N N E S I U H K

I K N G A H G E E S T I

E N E G N I N O W E N J

N O K R E D A V L J E K

N H A J M U P L I E L E

E E M A A A T S C Z E N

T I R C K L O W H U T O

H L A O P L A A T S S V

C I A B S U R T E P O E

A G L U L U C H T T P R

W E K S B L E M E H A E

R E I S A E R D N A D E

N T R A A V L E M E H !

geest
heilig
hemel
hemelvaart
huis

Jacobus
Jezus
Johannes
kijken 
klaarmaken
licht
lucht

Andreas
apostelen

woningen

over
Petrus
plaats
Vader
wachten
wolk

 
 

Streep bovenstaande woorden weg in de woordzoeker. 
De overblijvende letters vormen een zin.  
 

 
OPLOSSING PAASPUZZEL: 
1. Christus,  2. doorntakken,  3. Israel,  4. Magdala,  5. Petrus,  6. witte kleren,  
7. kruis,  8. Jeruzalem,  9. opgestaan 
halleluja 
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DE ESTAFETTEPEN 
We hebben op deze plek al eerder kennisgemaakt met enkele 
kerkvaders. Deze keer wordt de pen ter hand genomen door één 
van de meer recente kopstukken uit de kerkgeschiedenis. Voor 
velen van u een bekende naam, in zijn tijd vaak verguisd, maar 

ook nu nog gewaardeerd door velen. 
 

Personalia: 
Mijn naam is Hermann Friedrich (Frits) Kohlbrugge. Ik 
ben geboren op 15 augustus 1803 in Amsterdam, als 
oudste van 12 kinderen. Mijn vader kwam uit de buurt 
van Hannover en was Luthers. Mijn moeder, Neeltje 
Teerhuis was hervormd en kwam uit Monnickendam 
Ik trouwde op 30-7-1829 met mijn eerste vrouw, 
Catharina Louisa Engelbert. Cato overleed echter nog 
geen drie jaar later aan tbc. Ik bleef achter met onze 
zoons Gerrit (26-4-1830) en Jakobus (5-9-1832). 
Ik hertrouwde op 21 oktober 1834 met Ursulina 
Philippina baronesse van Verschuer.  
Samen kregen we een dochter: Anna Johanna Jakoba Theodora (27-6-1836). 
(Kohlbrugge overleed in Elberfeld  op 5 maart 1875). 
 

Levensloop en opleiding: 
Ik kan me nog goed herinneren dat mijn oma van moederskant mij de 
Bijbelverhalen vertelde aan de hand van afbeeldingen op onze haardtegeltjes. 
Dat was het begin van mijn verlangen om predikant te worden. Mijn ouders 
hadden het echter niet breed en ik moest meewerken in onze zeepfabriek. Op 
mijn zestiende kon ik toch beginnen met de studie. Eerlijk gezegd was ik op 
den duur niet meer met het geloof bezig en noemde ik mezelf een “geestdriftig 
humanist”. 
Het overlijden van mijn vader bracht me terug bij het ware geloof en ik begon 
in 1825 als proponent en hulpprediker in de hersteld Evangelisch-Lutherse 
gemeente te Amsterdam. Mijn preken in de lijn van Calvijn en Luther spraken 
tot het hart van de “eenvoudige” gelovigen. Maar na een conflict met één van 
de oudere predikanten en de kerkenraad werd ik 1827 werd ik uit deze 
gemeente gezet. 
In Utrecht stortte ik me op het bestuderen van psalm 45 en legde deze psalm uit 
met het oog op de gemeente als de bruid van Christus en niet puur als 
bruiloftslied. Ik ben er op gepromoveerd met lof, hoewel de hoogleraren mijn 
uitleg niet modern genoeg vonden. 
Ondertussen wilde ik graag aangenomen worden als predikant in de 
Hervormde kerk. Maar noch in Amsterdam mijn geboorteplaats, noch in 
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Utrecht mocht ik lidmaat worden. Ze vonden me een onruststoker en waren 
bang voor moeilijkheden. 
Dus daar zat ik, gepromoveerd als doctor, maar nergens welkom als predikant. 
Tijdens de verpleging van mijn vrouw liep ik ook tbc op en maakte daarom een 
Rijnreis met Gerrit om aan te sterken. Ik kwam in Elberfeld (Wuppertal) 
terecht. In deze gemeente mocht ik in juli 1833 de kansel beklimmen en 
preekte over Romeinen 7: 14, mijn bekende komma-preek.  
Met mijn tweede vrouw woonde ik weer in Utrecht. Daar hield ik met een 
aantal gelijkgestemden zelf diensten op zondag. Ik gaf onze kinderen les en ik 
had als het ware een gemeente op afstand door veel brieven te schrijven. 
Al met al voelde ik me niet welkom in kerkelijk Nederland. In 1846 verhuisde 
ik naar Elberfeld  waar ik de rest van mijn leven predikant ben gebleven.  
Ondertussen waren er in Nederland vrienden die me bleven steunen en mijn 
preken vertaalden. Maar zij kregen niet voor elkaar wat mijn volhardende 
schoondochter wel lukte: op 29 juni 1856 gaf de dorpspredikant van Vianen 
zijn predikbeurt aan mij en mocht ik voor het eerst weer voorgaan in de 
Hervormde kerk. 
De dienst duurde twee uur en de kerk was overvol. Normaal bracht de collecte 
2 gulden op en  nu wel 600 gulden! 
Hierna werd ik vaker uitgenodigd als predikant, vooral in Utrecht en 
Amsterdam. 
Ik kreeg een beroep naar Zoutelande, wat mij deed opmerken: "Nu zie ik, dat 
God trouw houdt, want toen, in de tijd van mijn vervolging, men mij raadde 
aan de Afscheiding deel te nemen, zei ik: God zal mij recht doen, al was het in 
het kleinste dorpje aan de zee". Ik heb echter bedankt want ik wilde mijn 
gemeente in Elberfeld niet achterlaten. 
 

Welk Bijbelgedeelte heeft een bijzondere betekenis voor u? 
Dat moet Romeinen 7: 14 wel zijn, “Ik ben vleselijk, verkocht onder de 
zonde”. 
‘Ik weet niet,dat mij in mijn leven iets meer heeft aangegrepen dan die komma 
te zien: schreef ik aan mijn tweede vrouw (nov. 1833). 
Ik had deze tekst vaak gelezen zonder komma: ik ben vleselijk verkocht onder 
de zonden. Maar er staat eigenlijk: ik ben vleselijk,(!) dus verkocht onder de 
zonden. 
Dus, hoewel ik geloof en mezelf Christen noem, ben ik niet in staat ben om 
goede dingen te doen vanuit mezelf. Nee, zolang ik leef, blijft het vlees (mijn 
oude-ik) trekken en als ik overwin is dat alleen genade. 
 

Dit wil ik nog even kwijt : 
Binnen de Hervormde Kerk was in mijn tijd de ernst van eerdere Hervormers 
als Calvijn en Luther ver te zoeken. Er waren meer mensen die zich daar 
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zorgen overmaakten, zoals ds. Hendrik de Cock  en ds. Abraham Kuyper (die 
ken je wel van de Afscheiding en Doleantie, het ontstaan van de 
Gereformeerde kerk dus). 
Ik wilde echter niet van een afscheiding van de Hervormde kerk weten, De 
drieslag Kerk-Oranje-Vaderland vond ik te belangrijk.  
Ik heb ook veel gesproken met de mannen van het Reveil, zoals Bilderdijk, Da 
Costa en Groen van Prinsterer.  Zij wilde ook een opwekking in de lijn van 
Calvijn binnen de Hervormde kerk. Maar na mijn “komma-preek” verweten ze 
me dat ik teveel de nadruk op het zondebesef legde en dat ik de wet niet serieus 
nam. 
 

Met dank aan: Theologienet.nl, digibron.nl, Ecclesianet.nl en Meta de Vries. 
Mocht je iets gemakkelijks willen lezen: Er is een roman geschreven over het 
leven van Cato en Frits Kohlbrugge: ‘Ik voor jou’ van Gera Kraan-van den 
Berg. 
 
 
OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN (2) 

24 maart: voor noodhulp in Mozambique t.g.v. de orkaan Idai zijn er
veel extra giften binnengekomen en namens de Diaconie hebben we 
daar ook nog extra geld bij gedaan. Er is € 500,- overgemaakt.

De  kerkvoogdij  mocht  in  de  afgelopen  periode  een  gift  ontvangen

de diaconie

de kerkrentmeesters
Hiervoor onze hartelijke dank.
van € 2.000,-

 
 
 
 
 
AGENDA  
07 mei Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ uitstapje 
  vertrek vanaf het Hervormd Centrum: 12.45 uur. 
11 mei Orgeldag, o.a. in de Bartholomeüskerk 
  van 10.00 tot 16.00 uur (zie pagina 10 en 11). 
30 mei Hemelvaartontmoetingsmiddag in Noordhorn 
  aanvang: 14.00 uur (zie pagina 4).  

  
 


