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MEDITATIE

Ik zie Hem, maar niet nu
ik heb Hem in het vizier, maar niet dichtbij
(Numeri 24: 17a)
HIJ IS ER BIJNA!

Op het eerste gezicht zijn het geruststellende woorden die de
ziener Bileam tot Koning Balak spreekt. “Ga maar rustig
slapen, meneer de koning. Het onheil voor u en uw volk zie ik wel, maar het is
niet nu, en het is niet dichtbij.” Deze woorden zijn geenszins als geruststelling
bedoeld, het is een waarschuwing voor Balak en een belofte voor Israël en ons.
De komst van die koning, die redding brengt is niet nu, maar Hij komt wel.
Helemaal geen: “Ga maar rustig slapen, meneer de koning.” En zeker geen:
“doe maar niets Balak!” Nee, integendeel Bileam zegt: “Het is nog niet zover,
maar bereid je voor, Hij komt zeker!”
Het is bij ons ook nog geen Kerst, maar het komt wel snel dichter bij. Het is
niet nu, we hebben nog vier weken. “Rustig aan dus, voorlopig hoeven we niets
te doen.” Je zou het bijna zeggen en toch zijn er al volop uitnodigingen voor
diverse kerstbomenverkopingen en terecht. Als je die op 25 december nog
moet kopen ben je te laat. Die koop je ruim van te voren zodat hij met kerst in
vol ornaat kan stralen. Het is nog niet zover, het is niet nu, dat betekent niet
niets doen, maar tijd voor voorbereiding. Dat is precies waarom we een
adventsperiode hebben in de kerk. Kerst is het nog niet, maar ook al is het niet
nu, het komt eraan. Dat geeft gelegenheid tot voorbereiding, praktisch en
mentaal. Het helpt om nu al vast na te denken over wat het betekent dat de
Zoon van God op deze aarde geboren wordt. Nu al uitzien naar de redding die
Hij brengt. Nu al beginnen met verlangen naar zijn teken van hoop. Om als het
dan zover is ook werkelijk feest te kunnen vieren.
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Als je nog in de stemming moet komen als het feest begint dan heb je zo de
helft al weer gemist.
Daarom is het goed om advent te houden, met elkaar uit te zien naar Zijn komst
om ons straks des te meer te verwonderen over het wonder van de geboorte van
God op deze aarde. Ons te verbazen over de rijkdom en reikwijdte van het lied
dat de engelen zongen: “Ere zij God in de hoge, vrede op aarde en in de
mensen een welbehagen.” Des te meer te genieten van het verhaal over de tocht
van de wijzen die op weg gingen mede vanwege deze profetie van Bileam. En
hoe zij symbool zijn van alle volken en zo alle mensen uitgenodigd worden om
te delen in het grote mysterie van Gods liefde.
De wijzen beseften dat achter dit uiterlijk zo gewone kind de redder van de
wereld schuilgaat en aanbaden Hem. Zij zagen dat Gods redding niet met
groots machtsvertoon de wereld binnen komt denderen, maar klein begint.
Laat juist dat kleine kwetsbare begin het uiteindelijk zo krachtig en
alomvattend maken, want ieder mens is kind geweest, is baby geweest. En door
zo in de wereld te komen, heeft God zich ook met ieder mens verbonden. Hij is
ook baby geweest, kind geweest en heeft gedeeld in ons leven. Dat kleine
begin mogen we vieren, omdat het niet klein maar juist heel groots is.
Amen
ds. Wouter van Wingerden
BIJ DE DIENSTEN

Bij het verschijnen van dit stukje is het al weer bijna advent. We mogen in de
kerkdiensten ons weer voorbereiden op Kerst, de geboorte van God in deze
wereld. Als kind in de kribbe, zo gewoon en daardoor zo onbevattelijk
bijzonder. In het kerstverhaal begint het wonder van het evangelie dat God zo
van Zijn schepping houdt dat Hij er zelf in afdaalt om haar te redden. Als teken
van de vrede die Hij voor de aarde in gedachten had en teken van het
welbehagen dat Hij in mensen heeft. Geweldig om dat met elkaar te vieren. Op
kerstavond, 1e kerstdag en 2e kerstdag. Ten opzichte van voorgaande jaren is er
één verschil en dat is dat er geen kinderkerstfeest van de zondagsschool is op
1e kerstdag. Zie ook het verslag van de gemeenteavond elders in het kerkblad.
In de adventsperiode hoop ik me grotendeels aan het oecumenische leesrooster
te houden. Al sinds de vroege kerk bestaan er leesroosters voor de dagelijkse
Bijbellezing, voor de gebedsdiensten in de kloosters en voor de erediensten op
zon- en feestdagen. Uit deze traditie is het oecumenisch leesrooster ontstaan
dat gebruikt wordt door verschillende kerken van verschillende
kerkgenootschappen in Nederland. Het mooie en krachtige aan deze traditie is
dat het een sterkere nadruk legt op het feit dat Gods woord van de andere kant
komt. Wat gelezen wordt is niet een eigen keus van mensen, niet een stukje
waar ze toevallig zin in hebben, maar de lezing van die dag.
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Daar is ook wel wat op af te dingen, de selectie van teksten is natuurlijk ook
niet helemaal onpartijdig, maar het heeft wel iets krachtigs. Je komt dingen
tegen die je zelf nooit gekozen zou hebben en het verbind je met vele andere
christenen die op dezelfde dag dezelfde woorden horen en overdenken. Nu ik
hier toch over schrijf wil ik nog wat toelichten over de liturgie, want sinds de
zomer gebruik ik vaak de psalm van de zondag als intochtslied. Van oudsher
hebben de zondagen Latijnse namen gekregen die u misschien wel eens
tegenkomt op liturgieën in andere gemeentes of kerken. Namen als zondag
Gaudete en zondag Rogate, die namen zijn afgeleid van het eerste woord van
de psalm van die zondag. Alleen bij bijzondere diensten of als de toon en
inhoud heel erg van de rest van de dienst afwijken kies ik voor een andere. Het
bevalt tot nog toe uitstekend, er komen soms psalmen langs waar ik zelf niet
aan gedacht zou hebben, maar die toch prachtig zijn.
Het is een gewoonte die ik voorlopig nog even voort wil zetten en als u een
keer wat vreemd opkijkt van de keus voor de eerste psalm dan weet u waar het
vandaan komt en laat u zich gerust samen met mij verrassen. In het volgende
kerkblad nog een kort vervolg hierop over het hoe en waarom van de
aanvangstekst.
ds. Wouter van Wingerden

REGIOJEUGDDIENST
‘Wat is geluk’
Waar: Andreaskerk Westeremden
Wanneer: 1 December
Hoe laat: 19:00u
Met: Ds Kanis & Ds van Wingerden
Begeleiding: Band van GKv Appingedam
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST
DECEMBER 2019
ZONDAG

1

Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
1e Advent
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Ds. J. Schimmel, Spijk

8

Dienstdoende ouderling K. Meuleman
2e Advent
9:30 uur : Pastoraal werker J.D. Scherphof, Elburg
19:00 uur : Ds. H. Poot, Oosternieland

Stedum
Stedum
ZONDAG

Stedum
Stedum
ZONDAG

Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
3e Advent
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : n.n.b.

22

Dienstdoende ouderling K. Meuleman
4e Advent
9:30 uur : Dhr. A. Riepma Oldehove
19:00 uur : Ds. B. Bloemendaal, Frieschepalen

24

DEC
Kerstavonddienst
20:00 uur : Drs. F. Postema, Krewerd
Kerstnachtdienst
21:30 uur : m.m.v. Muziekvereniging Oranje 't Zandt

Stedum
Stedum
DINSDAG

Stedum
Ten Post
WOENSDAG

Stedum

Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
1e Kerstdag
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

26

DEC

Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : 2e Kerstdag, zangdienst

29

Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
9:30 uur : Ds. W.T. van Voorst, Coevorden
19:00 uur : Ds. C.G. Op 't Hof, Nieuwe Pekela

31

Dienstdoende ouderling K. Meuleman
Oudjaarsdag
19:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

Stedum
Stedum
DINSDAG

DEC

DEC

Stedum
ZONDAG

DEC

25

Stedum
DONDERDAG

DEC

15

Lellens
Lellens
ZONDAG

DEC

DEC

DEC
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST
JANUARI 2019
WOENSDAG

1

Dienstdoende ouderling K. Meuleman
Nieuwjaarsdag
10:00 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

5

Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
9:30 uur : n.n.b.
19:00 uur : Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude

12

JAN
Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Ds. J.A. van den Berg, Amersfoort
19:00 uur : Ds. N. Noorlander, Onstwedde
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Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
Voorbereiding Heilig Avondmaal
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Pastoraal werker D. Vos, Oostwold

Stedum
ZONDAG

Herv. Centr.
Herv. Centr.
ZONDAG

Herv. Centr.
Herv. Centr.
ZONDAG

Herv. Centr.
Herv. Centr.

JAN

JAN

JAN

KERSTAVONDDIENST IN STEDUM

Graag willen we u van harte uitnodigen voor een kerstavonddienst op 24
december. Deze zal worden gehouden in de Bartholomeüskerk om 20.00 uur.
Deze bijeenkomst zal worden geleid door drs. F. Postema. Muzikale
ondersteuning komt van organist Bert-Jan Zijlema en anderen.
Met elkaar zullen we veel bekende
liederen zingen en na de dienst is er
gelegenheid tot napraten met glühwein en
warme chocolademelk. Er wordt een
collecte gehouden voor de Stichting Help
Afrika.
Voel u welkom!
de kerstavondcommissie
Op de gemeenteavond kwam de ‘gewone catechismus’ aan de orde.
Verspreid over dit kerkblad vindt u enkele vragen en antwoorden hieruit.
1. Waarin vind jij je geluk?
Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zich
op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in
mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de
wereld.
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KERSTNACHTDIENST TEN POST 24 DECEMBER

‘Daar is uit ’s wereld duistere wolken een Licht der lichten opgegaan.’
Zeg je Kerst, dan denk je al snel aan licht. Licht is dan ook het thema van onze
Kerstnachtdienst. We vieren het feest van het licht met het zingen van de
aloude Kerstliederen, met het Kerstevangelie en met
chocolademelk en glühwein na afloop.
Dit jaar komt Christelijke Muziekvereniging Oranje ’t
Zandt het geheel muzikaal opluisteren.
Waar:
de Hoeksteen Ten Post.
Aanvang: 21.30 uur.
Iedereen van harte welkom!
de Christelijke Werkgroep Ten Post

COLLECTEROOSTER
IN DE DIENST
1e

2e

UITGANG

1 dec Jeugdwerk
Kerkvoogdij
Predikantsplaats
Eigen gemeente
8 dec Diaconie
Onderhoud kerken
Kerkvoogdij
15 dec Evangelisatie
Verwarming
Kerkvoogdij
Eigen gemeente
22 dec Diaconie
Onderhoud orgels
Kerkvoogdij
Project 10:27
Stichting Help Afrika
24 dec Stedum:
Onkosten
Ten Post:
25 dec Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Kindertehuis 'De Barmhartige Samaritaan'
26 dec Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Kindertehuis 'De Barmhartige Samaritaan'
29 dec Diaconie
Quotum
Kerkvoogdij
Eindejaarscollecte
31 dec Diaconie
Kerkvoogdij
Woord & Daad
1 jan Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Woord & Daad
5 jan Diaconie
Kerkvoogdij
Predikantsplaats
12 jan Diaconie
Onderhoud kerken
Kerkvoogdij
19 jan Diaconie
Verwarming
Kerkvoogdij
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Bij de collecten:
 1 december is de collecte bestemd voor Jeugdwerk eigen gemeente.

 15 december collecteren we voor Evangelisatie in eigen gemeente. De
bijzondere diensten, zoals de jeugd- en gezinsdienst worden mede mogelijk
gemaakt door deze collecten. Ook andere activiteiten zoals de
Kerstavonddienst worden met deze collecten ondersteund.
 22 december. Deze zondag wordt in onze gemeente een collecte voor
Project 10:27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor een hospice voor
daklozen in Centraal-Azië.
In een van de landen in Centraal-Azië waar de GZB werkt leven talloze
jongeren en ouderen op straat. Het ontbreekt hen aan bijna alles. Voor hen is er
nauwelijks aandacht, ook niet in hun laatste levensfase. Een christelijke
organisatie wil hier iets aan doen.
Naast dagopvang krijgen zo’n 70 tot
100 daklozen per week een warme
maaltijd, medische zorg en eventueel
een kappersbeurt. Om ook iets te
doen voor daklozen die vaak door
alcoholverslaving ziek worden en op
straat sterven, is er onlangs een
hospice gebouwd. Hier is plaats voor
zes daklozen die terminaal zijn. Zo
krijgen zij goede zorg voor een
menswaardig levenseinde.
Gerlinde is verpleegkundige en, samen met Riek, als GZB-zendingswerker
betrokken bij de hospice: “Ik geloof in Gods liefde zonder einde. Ik wil er zijn
voor onze medemens tot aan het einde. Het is mijn verlangen dat Zijn liefde in
mijn werk zichtbaar is. In een land waar niet met woorden mag worden
geëvangeliseerd mag ik dat met daden doen.”
Geef gul voor dit werk tijdens de collecte of maak een kerstgift over op NL29
INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27 o.v.v. CA.1.111 - Hospice voor
daklozen. Hartelijk dank!
Kijk voor meer informatie op de website van Project 10:27 op
https://www.project1027.nl/hospice-voor-daklozen/.
Project 10:27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend
aan Lukas 10 vers 27, waar in we worden opgeroepen God lief te hebben
boven alles en de naaste als onszelf.

8

 24 december is de collecte in de
kerstavonddienst in Stedum bestemd voor Stichting
Help Afrika. Er zijn kinderen die geen veilig thuis
hebben, voor wie school de enige veilige haven is in
een wereld van armoede, onrust en honger. Op school
krijgen ze tijd, liefde en aandacht. School is alles voor
ze. Totdat het ophoudt. En dat is al na de basisschool.
Ouders moeten wanhopig toezien dat hun kind geen toekomst heeft. Ze houden
zelf amper het hoofd boven water. De opvoeding van de kinderen ligt vaak in
handen van de grootouders. Grootouders die oud en verzwakt zijn en weer op
de kinderen steunen. Het is een hard bestaan en deze mensen hebben hulp
nodig.
Stichting Help Afrika werkt hard aan het verbeteren van de
levensomstandigheden van de allerarmsten. We bieden hulp op gebied van
basisbehoeften zoals voedsel en huisvesting, medische en maatschappelijke
zorg en onderwijs. Ons doel is het verbeteren van de leefomstandigheden op
een verantwoorde en duurzame manier. Als een steen die steeds groter
wordende rimpels in het water veroorzaakt: klein maar met een groot effect.
Dit doen we samen met de mensen in Afrika. We helpen hen om zelf verder te
komen. Ga naar hoe werken we voor een beeld van hoe we dit aanpakken.
 24 december: de collecte in de kerstnachtdienst in Ten Post is voor de
onkosten.
 25 en 26 december. In deze diensten is de
diaconiecollecte bestemd voor het bekende
kindertehuis ‘de Barmhartige Samaritaan’.
We dragen dit project een warm hart toe.

Een
aantal
van
onze
gemeenteleden hebben dit
kindertehuis mogen bezoeken
en/of
ondersteunen een
meisje
uit
dit
tehuis
financieel. Er is altijd geld
nodig om de (67) meisjes te
voeden, te kleden en een
warm onderkomen te bieden.
Van harte bij u aanbevolen.
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 31 december en 1 januari is de collecte bestemd
voor Woord & Daad project Ethiopië
In Ethiopië zijn de contrasten groot. In de hoofdstad
Addis Ababa groeit de welvaart. Tegelijkertijd leven er
meer dan 11.000 kinderen op straat. Onze
partnerorganisatie Retrak vangt deze kinderen op in
opvangcentra, waar ze naast onderdak en voedsel ook
(psychologische) hulp krijgen om uiteindelijk weer terug naar huis te kunnen.
Abdi (niet zijn echte naam), een 14-jarige jongen, leefde op straat in Addis
Abeba, waar hij in aanraking kwam met lijmsnuiven. Al snel was hij verslaafd
aan het snuiven van lijm en zijn toekomst zag er hopeloos uit. Tot hij in aanraking
kwam Retrak, partnerorganisatie van Woord en Daad. De medewerkers
ontfermden zich over de jongen en gaven hem liefde en aandacht. Ook ging hij
naar school, kreeg een training in ‘life skills’, en nam hij deel aan
groepstherapiesessies. Na drie maanden was Abdi klaar voor een terugkeer naar
zijn familie. Hij heeft zijn verslaving overwonnen. Abdi’s moeder barstte in
tranen uit toen ze zag dat ze haar zoon terugkreeg. Intussen heeft Abdi zich
ingeschreven voor een studie. Elke drie maanden bezoekt een medewerker van
Retrak Abdi om zijn studievoortgang te monitoren. Het is slechts één van de
verhalen van een voormalige straatjongen die weer hoop kreeg.
Het doel van Retrak is om gezinnen en gemeenschappen zodanig te versterken dat
zij zelf voor hun kinderen kunnen zorgen, en te voorkomen dat kinderen op straat
moeten leven. Veel van wat de organisatie doet om dit te bereiken heeft te maken
met training en onderwijs.
Retrak bezoekt bekende hangplekken en
nodigt de straatkinderen uit voor het
programma. Dit gaat volledig vrijwillig.
Jaarlijks vangt de organisatie zo’n 200
kinderen op in het opvangcentrum in Addis
Abeba, Sodo en Hosanna. De kinderen krijgen
iedere avond een warme maaltijd en
overnachten op slaapzalen. Overdag krijgen
de kinderen les om de leerachterstand die ze
opgelopen hebben weg te werken. Ook krijgen
ze (psychologische) hulp om alle ervaringen van de straat te verwerken. Hierdoor
kunnen de kinderen makkelijker instromen op het reguliere onderwijs. Alles is
erop gericht om kinderen te laten re-integreren in de maatschappij. Daarbij kijkt
Retrak of kinderen kunnen worden herenigd met familie. Na een hereniging
tussen ouders en kind is er nog twee jaar begeleiding voor het gezin.
Wilt u de doeleinden gedenken met uw giften en gebeden?
Diaconie en kerkvoogdij
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EINDEJAARSCOLLECTE 2019

We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog
wat. Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als er interesse, tijd en
aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. Als
er sprake is van een échte ontmoeting.
Als kerkenraad hopen we dat onze gemeente ook in het nieuwe jaar een plek
van ontmoeting is. Een plek waar we met God, elkaar en anderen in gesprek
gaan over wat ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld door het organiseren
van activiteiten voor verschillende groepen, zoals kinder- en jeugdclubs,
gesprekskringen en missionaire activiteiten en koffie drinken na de kerkdienst.
Door op zondag samen ons geloof te vieren. Om al deze activiteiten mogelijk
te maken is er geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar om
een extra gift, zodat we al ons mooie werk in het nieuwe jaar kunnen
voortzetten. Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst (een envelopje
hiervoor heeft u ontvangen met dit kerkblad) of u kunt het overmaken op
bankrekeningnr.: NL71 RABO 0306 3096 45.
Met uw gift draagt u bij aan een gemeente waar mensen elkaar écht kunnen
ontmoeten. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!
de kerkrentmeesters

KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 8 JANUARI TEN POST

Woensdag 8 januari zullen we zien wat er is blijven hangen van
2019 in onze Nieuwjaarsquiz.
Nieuw is ook de puzzelruilbeurs: Ben je dol op legpuzzels en ben
je wel toe aan een nieuwe uitdaging? Neem dan je al eens
gemaakte puzzel mee om te ruilen.
We noemen deze koffieochtenden ook wel eens ‘de Zoete Inval”
en dat geeft ook goed aan wat het inhoudt. Vanaf 10.00 uur gaat de
deur van de Hoeksteen (Jan Zijlstraat 2) open en kun je aanschuiven aan tafel.
De koffie staat klaar met diverse zoete lekkernijen. Een prima gelegenheid om
dorpsgenoten te ontmoeten en (bij) te praten. Zo rond 11.30 uur sluiten we het
weer af. De toegang is vrij, maar we zijn blij met een bijdrage in de bus voor
de onkosten.
Volgende koffieochtenden: 26 februari, 1 april.
de koffiebrigade van Christelijke Werkgroep Ten Post
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UIT DE KERKENRAADVERGADERING VAN MAANDAG 9 SEPTEMBER 2019

We lezen 1 Samuel 17: 58 - 18: 1-8. Dit gedeelte gaat over de vriendschap tussen
Jonathan en David. Vriendschap is belangrijk. Trouw, beschikbaarheid en
nederigheid zijn de belangrijke elementen in een hechte vriendschap. Jezus is de
volmaakte Vriend. Hij is het ultieme voorbeeld van trouw, beschikbaarheid en
nederigheid. We zingen Psalm 103: 1, 7, 9.
-Mark de Jager eerste keer voorgegaan in Lellens. Heel positief.
-Jeugddienst samen met GKV Loppersum. Onze catechisanten worden benaderd
om hier in mee samen te werken. Dienst staat gepland op 3 november (maar
wordt verplaatst naar 1 december). Jeugddienst SLWT 8 maart 2020,
gezinsdienst plannen we op 17 mei 2020. Mariska benadert kinderkoor Eigenwijs
voor deze dienst. Kerstnachtdienst wordt wellicht om 20.00 uur al gehouden in
Stedum. Maar dit zit nog in de vroege organisatie. We nemen het mee voor de
volgende vergadering. Werkgroep Ten Post organiseert in Ten Post de
kerstnachtdienst om 21.30 uur.
-Vraag van de Chr. Werkgroep Ten Post: Hoe we tegen een extra gezamenlijke
dienst in ten Post aan kijken? We hebben uiteindelijk geen bezwaar. Niet heel
wenselijk, maar het is goed om als gemeente naar buiten te treden. Ontmoetingen
te hebben met andere dorpen, kerken en mensen. We staan van harte achter het
werk van Christelijke werkgroep Ten Post en om die reden is een extra dienst
goed. Mits dat die dienst niet in de knel komt met een eigen geplande bijzondere
dienst. We wachten de datum van de extra dienst in Ten Post af.
-Bovenplaatselijk Ringvergadering 9 okt. in Hervormd Centrum te Stedum. Ds.
en ouderlingen hopen aanwezig te zijn.
-Focus/IZB. We komen allemaal tot de zelfde conclusie; dat Focus te groot voor
ons is. Te veel uren verlangt van onze eigen predikant. We besluiten om helemaal
af te haken. Het verdiepen van de gemeente zal op een ander vlak gezocht moeten
worden. We moeten investeren in het eensgezind zijn. We besluiten om meerdere
keren met elkaar te koffiedrinken. Vanaf november elke 2e zondag van de maand.
A.s. zondag is startdienst. We drinken na de dienst koffie.
-Voor het vrijgekomen geld van de kerkvoogdij moet nog steeds een rendabel
onderkomen worden gezocht. Er is een plan gemaakt i.s.m. dhr. Trox (Regionaal
bureau kerkelijke goederen). We stemmen allen in om de kerkrentmeesters
vrijheid te geven dit plan te laten uitwerken en horen in de volgende vergadering
hoe het geld weggezet zal worden.
-Notulen juli. Punt 10. Studeerkamer kan tijdens de gemeentedag worden
bezocht. Verder geen bijzonderheden, de notulen worden getekend.
-AED-training in Swaithoes in Stedum is op 6 november. I.v.m. Dankdag moet er
een andere avond worden geprikt.
-We sluiten de avond met dankgebed.
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KERSTCONCERTEN/ZANGDIENSTEN:
KERSTCONCERT “KOMT ALLEN TEZAMEN”

Op vrijdagavond 13 december 2018 hopen we weer een muziek- en
samenzangavond te houden. Deze avond wordt georganiseerd door een aantal
enthousiaste christenen uit Ten Boer.
Het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor o.l.v. Minne Veldman zal voor u
prachtige kerstliederen zingen onder begeleiding van Jorrit Woudt op orgel en
piano. Daarnaast zal Noortje van Middelkoop een muzikale bijdrage leveren op
panfluit. Het geheel zal afgewisseld worden met samenzang onder begeleiding
van Jorrit Woudt op het orgel en enkele Bijbellezingen.
Aanvang:
20.00 uur
Locatie:
Wigboldstraat 3, Ten Boer
Toegangsprijs: € 7,50 (incl. 1 consumptie tijdens de pauze)
U wilt hier natuurlijk bij zijn! Daarom kunt u nu alvast uw
toegangskaart reserveren of kopen bij De Vakman Wiersema,
Nijverheidsweg 2 in Ten Boer of via telefoonnummer 050-3021023.
ADVENTSZANGDIENST

Op zondag 15 december ’s middags om 16.30 uur is in de Walfriduskerk in
Bedum de “Adventszangdienst.” Al jaren lang is het de traditie om dit op de
derde zondag van advent in de Walfriduskerk te Bedum te houden. Advent, het
woord betekent verwachting. De verwachting van het kind dat in Bethlehem in
een stal geboren wordt, Jezus!
Ds. C. Hoek heeft de leiding van de samenkomst. Het thema van de zangdienst
is: “Ontmoeting rondom het adventsgeheim”.
M.m.v. Het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor, o.l.v. Edwin Velvis
Er is ook veel samenzang en we worden begeleid door dhr. E. van Olm.
KERSTCONCERT INTERKERKELIJK KOOR ZEVENMAAL

Op zaterdagavond 21 december om 20.00 uur geeft Zevenmaal een sfeervol
kerstconcert in de Bartholomeüskerk in Stedum
We voeren een prachtig en afwisselend programma uit met kerstliederen van
diverse componisten in verschillende talen. Het concert wordt afgewisseld met
orgelspel, uitgevoerd door organist Lukas Jan Schoonbeek, die het koor tijdens
de kerstconcerten muzikaal zal begeleiden.
Onder de enthousiaste leiding van dirigent Tobias Bethlehem bereiden wij een
mooi programma voor, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De entree
bedraagt € 7,00 p.p.
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KERKBALANS 2019 EN 2020

De toezegging voor 2019 bedroeg € 31.077,-. Gelukkig is het grootste gedeelte
hiervan overgemaakt. Het openstaande bedrag van ongeveer € 6.000,- zouden
we graag voor het einde van het jaar ontvangen zodat we Kerkbalans van 2019
kunnen afsluiten.
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2020 zijn
alweer in volle gang.
In januari gaat Actie Kerkbalans 2020 van start, en wordt
gehouden van 18 januari t/m 1 februari 2020. Het thema
voor dit jaar luid: “Geef voor je kerk”. In die periode zal
er, net als andere jaren, iemand bij u aan de deur komen
voor deze actie.
Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van
de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een
brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage om de kosten voor het
pastoraat, energie, Quotum, onderhoud gebouwen enz. te kunnen betalen. De
kerk kan alleen bestaan mede dankzij de financiële steun van haar leden. Doet
u ook mee aan Actie Kerkbalans, zodat we samen verder kunnen bouwen aan
Gods Koninkrijk. Wij vragen u om alvast na te denken over u bijdrage 2020 en
hopen dat u het toezeggingsformulier ruimhartig kunt en wilt invullen, zodat
we ook nu de andere opbrengsten, zoals renten bij de bank, minder worden,
toch Gods woord in onze gemeente kunnen blijven verkondigen en horen.
de kerkrentmeesters

WEEK VAN GEBED IN TEN POST

We sluiten in Ten Post aan bij de landelijke Week
van Gebed, daarvoor hopen we drie avonden bij
elkaar te komen. (ma. 20 jan., woe. 22 jan., vr. 24
jan.)
We gebruiken een opening uit het boekje dat de
Raad van Kerken daarvoor uitgeeft. Het thema
wordt deze keer: ‘Buitengewoon’. (n.a.v.
Handelingen 27: 18 - Handelingen 28: 10).
We bidden met elkaar, maar je kunt ook alleen
komen luisteren en iets of iemand aandragen waarvoor je graag een gebed wilt.
de Christelijke Werkgroep Ten Post
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GEMEENTEAVOND 14 NOVEMBER

Donderdagavond 14 november 2019 kwamen er 26 gemeenteleden bijeen in
het Hervormd Centrum voor de najaarsgemeenteavond. Na de opening door ds.
G.W. van Wingerden aan de hand van Lukas 17: 20-24 werden de notulen van
de vorige gemeenteavond, 9 april 2019, goedgekeurd.
-De begrotingen 2020 van de kerkrentmeesters en de diaconie zullen op de
voorjaarsvergadering in 2020 worden gepresenteerd.
-Er zal dit jaar geen zondagsschoolkerstfeest worden gehouden. Met het
huidige kleine aantal kinderen is het praktisch niet haalbaar om het te
organiseren.
-Dit jaar zijn er geen ambtsdragersverkiezingen.
-De voorzitter van de kerkrentmeesters vertelde dat de Stichting “Vrienden van
de Bartholomeüskerk” inmiddels 130 donateurs heeft.
De benodigde financiën zijn bijeen gesprokkeld voor het noodzakelijk
onderhoud aan de Bartholomeüskerk. In het voorjaar 2020 hoopt men van start
te kunnen gaan met het repareren van de erkers, de glas-in-loodreparaties en
het vastzetten van de panlatten.
-Vanaf de 1e zondag van het nieuwe jaar worden de kerkdiensten weer
gehouden in het Hervormd Centrum om de stookkosten te besparen.
Wat de aanwezige gemeenteleden betreft, mag dat ook gerust eerder in het jaar,
bijv. na Dankdag al. Ook in november is het immers al zo koud dat de kachel
moet worden opgestookt. Voor de Kerstdagen en bijzondere diensten kunnen
we dan de Bartholomeüskerk wel gebruiken.
Later in de rondvraag werd er terecht opgemerkt dat daar wel de nodige
praktische haken en ogen aan zitten, o.a. heen- en weerverplaatsing van de
zender van de kerkradio.
De kerkenraad zal dit alles overwegen bij hun besluit.
-Voor het inhoudelijke deel van de gemeenteavond gebruikte ds. G.W. van
Wingerden het boekje “Gewone Catechismus, Christelijk geloof in 100 vragen
en antwoorden.” De schrijvers van de “Gewone Catechismus” hebben 100
vragen en antwoorden opgesteld die symbool staan voor het gesprek over
geloof.
Sommigen zijn heel kort, zoals Hoe ga je bij de kerk horen? Door de doop.
Maar ook deze korte vraag leverde meteen voldoende gesprekstof op, van
kinderdoop versus volwassendoop, open Avondmaal tot de Tien Geboden.
Omdat het gesprek voor de pauze al goed op gang kwam in de grote groep,
gingen we na de pauze op dezelfde voet verder met nog een aantal vragen.
-Bij de rondvraag vroeg een kerkradio-gebruiker waarom de uitzending pas zo
kort van tevoren begint. De uitzending van de kerkdienst wordt gestart zodra
de organist begint te spelen. Bovendien zit er een vertraging in de uitzending
via de server van 3-5 minuten.
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-Het verzoek om het lied Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een
schaduw heen weer eens te zingen. Ds. G.W. van Wingerden houdt het zeker in
het achterhoofd voor de oudejaarsdienst.
-Verder is er het verzoek om niet teveel moeilijke liederen te zingen. Er wordt
ook opgemerkt dat af en toe een nieuw lied moet kunnen worden gezongen.
Zowel voor onbekende Psalmen als nieuwe liederen blijkt dat bij regelmatig
zingen oefening kunst baart.
-Door een trouw kerkbladlezer werd gevraagd om voortaan niet alleen met
voornamen maar ook achternamen te ondertekenen bij de stukjes in het
kerkblad. Dit zal worden overlegd met de redactie van het kerkblad.
-Tot slot werd er gevraagd of er vaker koffiedrinken na de dienst kan worden
gehouden omdat het juist voor mensen die niet in Stedum wonen de
gelegenheid is om bij te praten met andere gemeenteleden.
De kerkenraad heeft kortgeleden al besloten om elke 2e zondag van de maand
én bij bijzondere diensten koffie te drinken.
-Ds. van Wingerden sloot de gemeenteavond af met gebed.
Aansluitend werd gezongen Gezang 360: 1, 2, 3.

95: Wat proef je in het Avondmaal?
De hoogte, de breedte, de diepte en de lengte van de liefde
van Christus: de hoogte, door de gemeenschap met Hem te
ervaren; de diepte door Zijn lijden, sterven en opstanding te
gedenken; de breedte, door de eenheid onder broeders en
zusters te laten zien; en de lengte, door Zijn komst te blijven
verwachten.
NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Nog even en dan is het al weer Kerst, dan vieren we de geboorte van Jezus.
Maar eerst hebben we nog een les over David op zondag 8 december.
De keer daarna, op zondag 22 december, gaan we met elkaar het kerstfeest
vieren. We beginnen dan gelijk om half 10 zodat we wat meer tijd hebben.
We gaan er een gezellig uur van maken!!
In het nieuwe jaar zien we elkaar weer op zondag 5 en 19 januari.
groeten van de zondagsschooljuffen
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KLEIBONKIES

Dankdag was een mooie gelegenheid om twee dagen later op vrijdag 8
november het thema “Daar dank ik voor!” te bespreken met de Kleibonkies.
Het verhaal van de tien melaatsen die werden genezen, maar waarvan er maar
één terugkwam om Jezus te bedanken, was hiervoor de leidraad.
Na de pauze werd er
hard gewerkt om
kerstkaarten te maken
voor gevangen en
daklozen.
Ark
Mission
verzamelt
deze kaarten en deelt
ze
uit
via
justitiepastoraat, St.
Epafras en het Leger
des Heils.
De volgende clubavond is vrijdag 29 november dan hopen we een spel te gaan
doen.
Vrijdag 20 december staat uiteraard in het teken van Kerst.
We hopen jullie allemaal weer te zien!
Data in 2020: 10 januari, 31 januari, 21 februari, 13 maart, 3 april, 24 april.

MANNENVERENIGING ‘IMMANUËL’

Maandag 18 november zijn wij weer bijeen
gekomen met onze Mannenvereniging. Na de
gebruikelijke punten te hebben afgehandeld,
zijn
wij
verder
gegaan
met
de
Bijbelbespreking uit Jesaja hoofdstuk 5 en 6
over het visioen van Jesaja over Gods volk.
Onze volgende vergaderingen hopen wij te
houden op D.V. 16 december en 20 januari in het nieuwe jaar.
Voor 16 december gaat de bespreking over de uitleg uit de Vaan van oktober
en november de nummers 8 en 9.
Voor de bijeenkomst op 20 januari gaat het over de Vaan van december, op die
vergadering hoopt de mannenvereniging uit Grafhorst ons te bezoeken in het
kader van de uitwisseling.
het bestuur
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VROUWENVERENIGING ‘BIDT EN WERKT’

Op maandag 4 november hebben wij kerstkaarten
gemaakt met Meta.
Op D.V. 16 december hopen wij samen met
Passage de Kerstavond te houden.
Zoals altijd is iedereen van harte welkom.
Het is dan de laatste verenigingsavond van 2019.
Op 6 januari 2020 beginnen we weer met een
Nieuwjaarsvisite en een spel.
Wij wensen iedereen gezegende dagen.
het bestuur
ORGEL WEER GESTEMD

Het historische Lohman orgel (gemaakt in 1791 door Dirk Lohman uit Emden)
in de Bartholomeüskerk van Stedum, is weer gestemd. Op woensdag 30
oktober jl. begonnen de orgelstemmer van Mense Ruiter uit Ten Post en
ondergetekende met deze klus vanaf 8.00 uur tot 17.30 uur. Tijdens de
werkzaamheden hebben we stof verwijderd van het dak van het orgel.
We vonden daar
delen
van
kranten uit 1937.
Het is nl. de
gewoonte
geweest om de
bovenkant (dak)
van
orgels
“stofdicht”
te
maken door deze
te beplakken met
kranten. Dit, om
neerdwarrelend
stof door de
kieren tussen de
planken, zo veel
mogelijk te voorkomen. Ook waren er op de verticale delen van de linker
zijtoren oude handschriften te zien die met potlood geschreven waren. Het was
een dag met een extra dimensie door deze “ontdekking”.
“Laat ons de Heer lof-zingen, juicht al wie bij Hem hoort!” (Gezang 409)
Moge dit prachtige orgel weer klinken tot Gods eer en glorie!
organist
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OLIEBOLLENACTIE

Op oudejaarsdag 31 december hopen wij als
gebouwcommissie weer oliebollen te bakken,
waarvan de opbrengst voor het Hervormd
Centrum is. U kunt ze nu al bestellen door
middel van bijgevoegd bestelformulier of per email: hervormdcentrum@gmail.com
Als u ze vergeten bent te bestellen, dan kunt u
ook tussen 12.00 en 16.00 uur oliebollen kopen
op Hoofdstraat 23 in Stedum.
10 oliebollen
€ 5,00
10 oliebollen met rozijnen
€ 5,50
de gebouwcommissie
VOLLEYBALTOERNOOI OP 18 JANUARI 2020

Beste Ommelanders,
Vanuit Ring Ommelanden wordt op zaterdag 18 januari
2020 weer het jaarlijkse volleybaltoernooi georganiseerd.
Tijdens dit toernooi wordt de strijd gestreden tussen
verschillende teams uit de gemeenten van de Ring
Ommelanden.
Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan dit toernooi. Zorg dat je een team vormt van minimaal zes
personen, waarvan minimaal twee dames. Vermeld bij de opgave jouw
teamnaam, het aantal personen in het team en bij welke gemeente je
aangesloten bent. Wanneer het niet lukt om een team te vormen, kunt je zich
ook individueel aanmelden. Wij zullen, als organisatie een team vormen van de
individuele opgaven. Opgave graag voor maandag 13 januari.
Er wordt weer gestreden om de Ring Ommelanden wisselbeker!
Wanneer:
Waar:
Tijden:
Kosten:
Aanmelden:

zaterdag 18 januari 2020
Hippolytushal te Middelstum (Coendersweg 27a, 9991 CM
Middelstum)
19:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur
€ 2,- per deelnemer
haijoschipper@gmail.com of 06-83097083

Wanneer je geblesseerd bent of volleybal niet helemaal in jouw straatje ligt,
ben je als scheidsrechter of toeschouwer ook van harte welkom. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd!
Activiteitencommissie Bedum
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OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN

20 okt Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Onderhoud kerken
27 sept Diaconie
G.Z.B. Najaarscollecte
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Quotum
3 nov Diaconie
Nederlands Bijbelgenootschap
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Predikantsplaats
6 nov Diaconie
Dorcas
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Dankdagcollecte
per bank: Dankdagcollecte
10 nov Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Verwarming
17 nov Diaconie
Leger des Heils
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Quotum

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

71,35
76,65
72,50
72,35
69,10
69,75
90,90
72,80
74,75
33,20
28,65
204,00
210,00
53,50
83,80
84,55
67,19
70,90
65,35

Uit het opnamebusje van de thuisluisteraars mochten wij € 56,05 ontvangen.
Ook mochten we een gift van € 50,- ontvangen. Onze hartelijke dank.
de kerkrentmeesters
ONUITROEIBAAR

De profeet Nathan zegt tegen koning David: ‘Uw troon zal eeuwig zeker zijn’
(1 Sam. 7: 16). Als je dat leest, kun je een glimlach nauwelijks onderdrukken.
Davids koningschap onuitroeibaar…wat een grote woorden! Zijn rijk is uit
elkaar gevallen en één van zijn achterachterkleinzoons is uiteindelijk ergens in
ballingschap gestorven.
Tóch is daarmee niet alles gezegd. Een verre nazaat van David is Jezus van
Nazareth. Hij heeft geen troon gehad en ook met Hem is het niet goed
afgelopen. Zeker, maar Hij heeft wél een koningsplaats ingenomen in
miljarden mensenharten en doet dat tot op de dag van vandaag. Diep in hun
hart zijn deze mensen er van overtuigd dat Jezus hun Koning is en dat zij Hem
willen volgen in hun leven. Jezus’ onzichtbare koningschap handhaaft zich
dwars door alle eeuwen en alle politieke wentelingen heen.
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Zou Nathan uiteindelijk niet op dit koningschap van Jezus hebben gedoeld?
Als dát waar is – en de Schrift zegt dat het waar is – dan ligt achter de
chaotische geschiedenis van deze werkelijkheid het geheim van Jezus’
onuitroeibare koningschap. En daarmee komt alles in een ander licht te staan.
Koning Jezus stuwt namelijk de geschiedenis van deze werkelijkheid en die
van mijn kleine gebroken leven in de richting van Gods nieuwe toekomst. Met
Kerst gedenken we dat deze Koning geboren is en dat daarmee de eerste steen
van Gods nieuwe werkelijkheid gelegd is. Vandaar de uitnodiging om deze
geboren Koning te aanbidden. Dat betekent concreet de troon van uw leven
afstaan aan Hem en Hém volgen op de weg naar Gods stralende toekomst!
Gezegende Kerstdagen!
ds. H.G. de Graaff
(Uit: IZB-Lichtspoor-2019-No.6)
KERSTPUZZEL: SCHAKELWOORDEN

Hieronder zie je twee keer twaalf woorden. Welk woord past achter het eerste
woord en vóór het tweede woord?
Voorbeeld: kerst FEEST muts

koe . . . . bal
tel . . . . kozijn
schol . . . . . . oog
maan . . . licht
ras . . . . paar
voor . . . . . uit
lucht . . . . zegel
vracht . . . . band
oog . . . . . moes
vers . . . . . neef
kurk . . . . . trommel
bescherm . . . . . . . bak
De beginletters van de ingevulde woorden vormen een bekende tekst uit het
Kerstevangelie.
(bron: Nederlands Bijbelgenootschap)

OPLOSSING PUZZEL:

Op dankdag danken wij de Heer.
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SOMS HEB JE EEN ENGEL NODIG
Soms heb je een Engel nodig,
zoals Maria op een dag,
begenadigd in Gods ogen
omdat Hij haar kende en haar zag.
Ze kwam uit Davids voorgeslacht
en zuiver was haar hart,
samen met haar man Jozef
zette God hen voor Hem apart.
Ze zou een Kindje krijgen,
van Gods wegen door de Geest,
een wonder onbeschrijfelijk,
zoiets was er nog nooit geweest!
En Gabriël de Engel zei:
noem Hem Jezus, Hoogste Zoon,
Hij zal Koning zijn voor eeuwig,
God geeft Hem Zijn vader Davids troon!
Maar Maria in verwarring,
vroeg de Engel hoe dat kan:
ik ben nog maagd en heb geen omgang
met mijn ondertrouwde man!
De Engel Gods gaf haar ten antwoord
dat Gods Heilige Geest met macht
haar zal overschaduwen
en vullen met Zijn kracht!
Ja, soms heb je een Engel nodig
zoals Maria en haar man,
om een wonder te ontvangen
wat alleen door God de Vader kan!
Els Hengstman-van Olst
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AGENDA DECEMBER 2019

30 nov

Adventsvesper in de GKV, Eestumerweg in Ten Post
aanvang: 19.00 uur.

01 dec

Regiojeugddienst in de Andreaskerk in Westeremden
aanvang: 19.00 uur.

03 dec

Bijbelkring in het Hervormd Centrum
aanvang: 20.00 uur.

07 dec

Oud papier inleveren bij het Hervormd Centrum
van 9.00 uur tot 11.30 uur.

08 dec

Koffiedrinken na de morgendienst

09 dec

Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.30 uur.

10 dec

Catechese in het Hervormd Centrum
jongste groep: van 19.00 tot 19.45 uur.
oudste groep: van 19.45 tot 20.30 uur.

13 dec

Kerstconcert in Ten Boer
zie pagina 13.

15 dec

Adventszangdienst in Bedum
zie pagina 13.

16 dec

Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.30 uur.

16 dec

Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’, kerstviering met Passage in het
Hervormd Centrum
aanvang: 19.45 uur.

20 dec

Kleibonkies in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.00 uur.

21 dec

Oud papier inleveren bij het Hervormd Centrum
van 9.00 uur tot 11.30 uur.

21 dec

Kerstconcert in de Bartholomeüskerk
zie pagina 13.

31 dec

Oliebollenactie
zie pagina 19.

.
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AGENDA JANUARI 2020

04 jan

Oud papier inleveren bij het Hervormd Centrum
van 9.00 uur tot 11.30 uur.

05 jan

Koffiedrinken na de morgendienst

06 jan

Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’ in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.45 uur.

07 jan

Catechese in het Hervormd Centrum
jongste groep: van 19.00 tot 19.45 uur.
oudste groep: van 19.45 tot 20.30 uur.

08 jan

Koffieochtend in ‘de Hoeksteen’, Jan Zijlstraat in Ten Post
aanvang: 10.00 uur (tot 11.30 uur).

09 jan

Open Kring in de studeerkamer bij de nieuwe pastorie,
(ingang links van de garage)
aanvang: 20.00 uur.

10 jan

Club voor ‘de Kleibonkies’ in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.00 uur.

13 jan

Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.30 uur.

18 jan

Oud papier inleveren bij het Hervormd Centrum
van 9.00 uur tot 11.30 uur.

18 jan

Volleybaltoernooi
zie pagina 19.

24

