LELLENS

STEDUM
HERVORMDE GEMEENTE
WITTEWIERUM

55e jaargang no. 1 / 2
DIGITAAL

TEN POST

DIGITAAL

jan./febr. 2020

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

HERVORMDE GEMEENTE STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST
ADRESSEN KERKGEBOUWEN
Bartholomeüskerk
Hoofdstraat 1
Kerk Lellens
Borgweg 17

9921 PA Stedum
9794 PA Lellens

PREDIKANT
Ds. G.W. van Wingerden
e-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com
SCRIBA
e-mailadres: hervgemslwt@gmail.com

Voor informatie over onze gemeente:
website: www.hervormdstedum.nl
MEDITATIE

Onze hulp is in de naam van de HEER,
die Hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalm 124: 8)
ZO, WE KUNNEN ER WEER TEGENAAN!

Zomaar een zondagochtend. De kerkdienst begint.
De dominee spreekt de woorden van het Votum:
“Onze hulp is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon.”
Je zit in de bank te luisteren en het komt over. Je hebt genoeg gehoord en
waarom zou je nog langer blijven? Genoeg is genoeg en je staat op en gaat
weer verder. Buiten bij de kerk zeg je tegen je collega: "Mooi was dat, we
kunnen er weer tegenaan!"
Gelukkig gebeurt het maar weinig dat het zo gaat. Een paar weken ging het wel
ongeveer zo toen RTV Noord een item maakte in Westerbroek. Na de montage
leek het alsof de verslaggever van RTV Noord zo in de kerk gezeten had en zo
naar buiten ging. Eigenlijk vond ik dat wel erg mooi. Hij heeft groot gelijk,
dacht ik.
Als je beseft hebt dat je hulp van God komt, en dat die God aarde en hemel
gemaakt heeft.
Als je weer weet dat Hij niet loslaat, jou niet loslaat, de wereld niet loslaat, dan
kun je er inderdaad weer tegenaan.
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Dan kun je er weer tegen, ook als het in het leven niet mee zit.
Dan is er hoop, hoop voor de toekomst.
Wie op Hem die Hemel en aarde gemaakt heeft kan vertrouwen, die heeft vaste
grond onder de voeten. Wie herinnerd is aan het feit dat Hij niet loslaat wat
Zijn hand begon, die kan weer verder. Zijn hand die ooit in een ver en diep
verleden begon aan deze wereld, aan dit universum, die hand laat niet, nee
nooit los. Hij staat aan het begin het leven, van al het leven, dus ook van jouw
leven. En ja, ook dat laat Hij niet los! Geweldig, in dat besef kun je er
inderdaad weer tegenaan.
Niet zo gek dus om dan direct na het begin van de dienst dan maar weer te
gaan. Al is het natuurlijk mooi om langer blijven zitten en meer te ontdekken
van wie deze God is, maar in essentie heb je al genoeg gehoord.
ds. Wouter van Wingerden
BIJ DE DIENSTEN

Hè, hè, eindelijk weer een gewone week. Dat gevoel is er op het moment dat ik
dit schrijf (de eerste week na de kerstvakantie). Voor de diensten geldt een
beetje hetzelfde; we gaan een aantal “gewone” zondagen tegemoet, al zullen
we wel met elkaar het avondmaal vieren en dat is zeker niet “gewoon”. Het
kerkelijk jaar draait natuurlijk wel door en op 23 februari is het dan alweer de
eerste Lijdenszondag. Tot aan Pasen hoop ik met u uit het Mattheüsevangelie
te lezen en in de avonddiensten wil ik een begin maken met een serie over de
tien geboden. Met de ‘Geloofsbelijdenis’ en het ‘Onze Vader’ vormt “De tien
geboden” een drieluik dat in bijna alle kerken gebruikt wordt voor het
onderwijs over het Christelijk geloof en het Christelijke leven. Een aantal jaren
geleden is op verschillende kringen een boekje van Ds. Arjan Markus over de
tien geboden besproken, met als titel: ‘Heel het leven’. Wellicht een mooie
aanleiding om dat nog weer eens van de plank te pakken en te herlezen.
In het vorige kerkblad beloofde ik al wat te schrijven over de aanvangstekst en
dat wil ik bij deze dan ook doen. Net zoals er voor elke zondag een vaste
aanvangspsalm is zo is er ook een zogenaamde antifoon (letterlijk: tegenstem),
een antwoordtekst die bij de aanvangspsalm en bij de zondag hoort en die soms
een aantal keer in de dienst terugkomt. Die tekst kleurt de toon van de dienst en
de zondag verder in. Het gebruiken van zo’n antifoon past wat beter in een
meer liturgische vormgeving van de dienst dan wij gewoon zijn, maar het
mooie eraan is wel dat aan het begin van de dienst al een beetje duidelijk wordt
wat voor dienst het wordt. In het Hervormde dienstboek van 1951 staat een
orde van dienst die qua structuur hetzelfde is zoals wij die gewend zijn en
daarin komt na het Votum en Groet de aanvangstekst. Die tekst heeft twee
functies. Het is een aanvulling op het Votum.
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Het Votum is elke week hetzelfde en laat ons zo iets zien van Gods
betrouwbaarheid en dat Hij altijd dezelfde is. Tegelijkertijd spreekt God ook
steeds weer een nieuw woord tot ons en is Hij in allerlei verschillende situaties
ook bij ons. Daarom mag er ook steeds een nieuw woord, een andere tekst
klinken. Dat is de eerste functie van de aanvangstekst. Als tweede is het bij
voorkeur een tekst die functioneert als de antifoon, een tekst die samenhangt
met de rest van de dienst en direct aan het begin al iets aangeeft wat voor dienst
het wordt. In de voorafgaande jaren begon ik de diensten zo af en toe met een
aanvangstekst, maar dat was redelijk arbitrair wanneer en welke. Als ik er
tijdens de voorbereiding één tegenkwam die naar mijn idee goed paste dan
koos ik die en anders gebruikte ik er geen. Het kwam er op neer dat het vaker
niet dan wel gebeurde. Ik heb het voornemen om het in de komende periode
standaard wel te doen met bovenstaande gedachten in het achterhoofd. Ik hoop
dat deze informatie u en jou helpt om verschillende onderdelen van de liturgie
wat bewuster mee te maken.
ds. Wouter van Wingerden

WEEK VAN GEBED IN TEN POST

In de Week van Gebed worden er in heel Nederland en vele kerken
bijeenkomsten gehouden. We sluiten in Ten Post aan en hopen drie avonden bij
elkaar te komen. We gebruiken een opening uit het boekje dat de Raad van
Kerken daarvoor uitgeeft.
Het thema wordt deze keer:
“Buitengewoon”.
(n.a.v.
Handelingen 27: 18 - Hand.
28: 10).
We bidden met elkaar, maar
je kunt ook alleen komen
luisteren en iets of iemand
aandragen waarvoor je graag
een gebed wilt. Na ongeveer
een half uur sluiten we het af.
maandag 20 januari: 19.30 uur ‘De Hoeksteen’, J. Zijlstraat 2.
woensdag 22 januari: 19.15 uur Geref. kerk Vrijgemaakt, Eestumerweg 11.
vrijdag 24 januari: 19.30 uur ‘De Hoeksteen’, J. Zijlstraat 2.
Christelijke Werkgroep Ten Post e.o.
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST
JANUARI / FEBRUARI 2020
ZONDAG

19

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

26

Dienstdoende ouderling K. Meuleman
Viering Heilig Avondmaal
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

2

FEB
Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
9:30 uur : Dhr. A. Riepma, Oldehove
19:00 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

9

FEB
Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

16

FEB
Dienstdoende ouderling K. Meuleman
9:30 uur : Dhr. A. Riepma, Oldehove
19:00 uur : Ds. W.M. Roseboom, Oudega

23

Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
1e Lijdenszondag
9:30 uur : n.n.b.
19:00 uur : Ds. M. Krooneman, Noordhorn

1

Dienstdoende ouderling P.C. Verduijn
2e Lijdenszondag
9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Dhr. L.J. Blees, Wouterswoude
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COLLECTEROOSTER
IN DE DIENST
1e

2e

19 jan Diaconie
Kerkvoogdij
26 jan Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk in Actie
2 feb Diaconie
Kerkvoogdij
ZOA
9 feb Diaconie
Kerkvoogdij
I.Z.B. Het Pand in Groningen
16 feb Jeugdwerk
Kerkvoogdij
Eigen gemeente
23 feb Diaconie
Kerkvoogdij
Project 10:27
1 mrt Diaconie
Kerkvoogdij
G.Z.B.

UITGANG

Verwarming
Onderhoud orgels
Predikantsplaats
Quotum
Onderhoud kerken
Kerkvoogdij
Predikantsplaats

Bij de collecten:
 26 januari: Kerk in Actie: overstromingen Indonesië
Hevige regenval op het Indonesische eiland Java maakt
honderdduizenden dakloos. In de eerste twee dagen van
2020 zijn ruim 409.000 mensen getroffen door de
overstromingen. Landverschuivingen en rivieren die buiten hun oevers treden,
zorgen voor gevaarlijke situaties. Ook nu het water weer zakt, is hulp nodig.
Kerk in Actie biedt nu via de ACT Alliantie allereerst medische hulp. Uw steun
voor dit werk is zeer welkom.
Een van de oorzaken van de ramp is dat
er een slecht afwateringssysteem is.
Met name in Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang en Bekasi (Jabodetabek)
leidde dat tot problemen. Op 4 januari
2020 waren 173.000 mensen ontheemd
en stond het officiële dodental op 53. In
totaal zijn 409.000 mensen op een of
andere
manier
getroffen.
ACT
Indonesia Forum coördineert de hulp. De Indonesian Christian Association for
Health Services (ICAHS/PELKESI), verleent samen met het Leger des Heils
en de Protestantse Kerk in Indonesië/Gereja Kristen Indonesia (GKI),
noodhulp. In de eerste paar dagen gaven ze medische hulp in Jakarta en Bekasi.
Wilt u ook geven?
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 2 februari: Vluchtelingenwerk ZOA
Het is volop in het nieuws: de spanningen in Irak. Voor
hulporganisaties – zo ook voor ZOA – wordt het werk
niet makkelijker. Maar ZOA blijft, want er zijn mensen
in erge nood. Ester Grisnich, landendirecteur van ZOA
in Irak vertelde haar verhaal op de radio, na de raketinslagen in januari.
Wat heb jij gemerkt van de aanval op het vliegveld afgelopen nacht?
Ikzelf niet zoveel eigenlijk. Mijn collega’s hadden wel wat gehoord en het
nieuws gevolgd. Ik rook wel iets toen ik vanmorgen een rondje ging lopen. Het
is misschien verbeelding maar het zou ook mogelijk zijn, het vliegveld is hier
namelijk maar een paar kilometer vandaan.
Hoe was de situatie tot nu toe?
Dit gedeelte van Irak was tot nu toe veilig te noemen. Dat is nu wel enigszins
veranderd. Het consulaat is hier in de buurt en er wonen veel Amerikanen in de
regio. De andere gebieden in Irak waar ZOA projecten heeft zijn voor ons even
onbereikbaar geworden.
Hoe gaat ZOA om met een conflict?
Wij proberen als organisatie natuurlijk zo neutraal mogelijk te blijven en
proberen er voor iedereen te zijn. Toch voelen ook wij spanning en maken wij
ons zorgen over de toekomst van het land.
Heb je het met je collega’s over de kans op een oorlog?
Jazeker, we moeten ons goed voorbereiden voor het geval dat we moeten
evacueren. Soms voelt dat heel vreemd omdat wij als expats het land moeten
verlaten en daarbij niet iedereen mee kunt nemen. Er is nu nog geen sprake van
maar het is wel een scenario waar we zeker rekening mee moeten houden.
En hoe gaat het nu in de vluchtelingenkampen?
De hulp die ZOA geeft
in de vluchtelingenkampen is niet zomaar
gestopt
door
deze
situatie. De mensen
daar zijn in nood, en
die willen we blijven
helpen. We hebben
deze week kerosine
uitgedeeld voor de
kachels
en
kooktoestellen want het is heel erg koud. Wel moeten we elke keer kijken of het
gebied veilig is om ernaartoe te gaan, en dat doen we dan ook! Helpt u ons
helpen?
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 9 februari I.Z.B., Het Pand in Groningen
Jan Waanders: “In Het Pand zoeken wij op
een actieve manier contact met de
bewoners van de Korrewegwijk in
Groningen. Door het aanbieden van
programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, komen we met
een groot deel van de wijk in contact en weten wij ook welke
dingen er spelen zowel op maatschappelijke vlak als ook op het gebied van
geloof. Samen met de wijkbewoners initiëren wij positieve impulsen voor de
wijk.
De aangeboden programma’s zijn laagdrempelig: we drinken een kop koffie,
eten samen, met de kinderen wordt er geknutseld en doen we spelletjes. Tijdens
de programma’s proberen wij een relatie met de bezoekers op te bouwen. Ook
proberen we onze levende relatie met God in elk programma aan de orde te
laten komen. Dat kan zijn door middel van een dagopening of dagsluiting, een
bijbelvertelling voor kinderen of een sketch voor tieners. Op deze manier wordt
het gesprek over het thema of over het Bijbelgedeelte geïnitieerd.
Ook is aandacht voor elkaar een belangrijk speerpunt. We leven met elkaar
mee, bij hoogte en dieptepunten van het leven willen we elkaar helpen. Ook
met simpele dingen als een lamp ophangen, of verhuizen, we proberen het
samen op te lossen.
Kortom, wij groeien naar een Christelijke geloofsgemeenschap. Waar we met
elkaar zoeken hoe we achter Jezus aan kunnen gaan.”
 16 februari: Jeugdwerk eigen gemeente
 23 februari: Project 10:27 medische zorg in Noord India.
India is met 1,3 miljard inwoners na China het grootste
en meest bevolkte land ter wereld en heeft een hele
diverse samenleving vol tegenstellingen. Religie en het
kastenstelsel spelen een hele grote rol. Er zijn grote
verschillen tussen arm en rijk, tussen ouderwets en
modern en tussen het leven in de stad en op het
platteland. India heeft een laag gemiddeld inkomen, maar
de economie groeit jaarlijks met 5-10%.
Onze partner CRFI (Christian Reformed Fellowship of India) wil via medische
/ sociale zorg uiting geven aan de liefde van God. Een team van toegewijde
artsen en verpleegkundigen bezoeken arme dorpen op het platteland van Bihar
en Jharkhand, Noord-India. Op het platteland zijn de meesten laag- of zelfs
ongeschoold. Er is weinig kennis van en aandacht voor reinheid en hygiëne, de
leefomstandigheden zijn vaak ronduit slecht. Vee staat bijvoorbeeld gewoon
binnen in huis. Mensen hebben geen idee waar ze anders heen moeten met
ziekten en kwalen dan naar (dure) medicijnmannen en tempels.
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CRFI heeft het verlangen om via de medische/sociale kampen verbetering in
hun leefomstandigheden te brengen en dat gebeurt! Ze bouwen tijdelijke
klinieken in de dorpen en de teams behandelen gratis zieke mensen,
verstrekken medische hulp en medicijnen, geven gezondheidsvoorlichting over
uiteenlopende onderwerpen en bieden alfabetiserings- of naaicursussen aan.
Het Evangelie wordt waar mogelijk óók gedeeld. De meesten in deze
hindoeïstische omgeving horen het Evangelie voor de eerste keer in hun leven.
Velen komen op deze manier tot geloof. Zo’n mooie brug is dus het
medisch/sociale werk in dit gebied.
 1 maart: G.Z.B. Zendingscollecte - voorjaar 2020
Geef jongeren in achterstandswijken een betere toekomst
Herlinda (18 jaar) uit
Nicaragua woont in een
wijk met grote sociale
problemen. Veel mensen hebben moeite om rond
te komen, er is veel geweld, verslaving en
misbruik. Midden in deze wijk staat een kerk van
de Iglesia Reformada. Een kerk die jongeren in de
wijk hoop wil geven op een betere toekomst.
Herlinda: “Samen met mijn moeder, broers en
zussen woon ik in een klein huis. Maar ook mijn
opa, neven, nichten en het kindje van mijn zus wonen bij ons. Mijn neef
gebruikt drugs; dat zorgt voor veel problemen. Omdat mijn moeder geen werk
heeft, is er altijd te weinig geld.” In de kerk helpen “In de kerk vind ik het leuk
om te helpen met het organiseren van activiteiten voor tieners. En als ik niet
naar school hoef, help ik graag bij het onderwijsproject van de kerk. Om de
beurt leiden we met een aantal jongeren de kerkdienst.
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Afgelopen zondag was ik aan de beurt. Ik kondig dan de liederen aan, vertel
wie er gaat bidden, wie er preekt en welk bijbelgedeelte er wordt gelezen.”
Aandacht en liefde
Binnen de Iglesia Reformada horen jongeren er helemaal bij! Voor de
predikant is het geen vraag of zij een rol moeten hebben tijdens kerkdiensten.
Dat is vanzelfsprekend! Ook bij andere activiteiten van de gemeente spelen ze
een belangrijke rol. Veel van hen helpen als vrijwilliger bij de naschoolse
opvang, net zoals Herlinda. Zij weten als geen ander welke problemen de
honderden kinderen hebben die dagelijks maar wat graag naar de kerk komen.
In de kerk zijn ze welkom, krijgen ze huiswerkbegeleiding en bijbels
onderwijs, maar minstens zo belangrijk: ze krijgen aandacht en liefde.
Jongeren in de kerk in Nicaragua. Ze kunnen niet gemist worden!
Als arme kerk in een arme wijk is het niet mogelijk om alle activiteiten
zelf te financieren. Helpt u mee?
Bovenstaande collecten willen we van harte aanbevelen in uw voorbede en
gaven.
Kerkvoogdij en Diaconie
ACTIE KERKBALANS 2020

Het thema is: “Geef voor je kerk”
Nog even dan is het zover, dan gaat Actie Kerkbalans weer
van start!
Van 18 januari t/m 1 februari 2020 hoopt er iemand bij u
langs te komen voor deze actie. Het bijgevoegde
antwoordformulier mag u direct weer meegeven maar kan
ook later weer worden opgehaald.
Wij vertrouwen erop dat u ook dit jaar weer mee doet met de actie Kerkbalans.
Zonder uw bijdrage kan een gemeente geen gemeente zijn. De gemeente
krimpt, wordt er vaak gezegd, en het is ook zo, maar we mogen ook nieuwe
mensen welkom heten, waar we heel dankbaar voor zijn.
Omdat u bij onze gemeente betrokken bent, durven wij u de volgende vraag te
stellen: Wilt u uw bijdrage voor 2020 een keer goed bekijken en beoordelen?
Samen hopen we verder te bouwen aan de gemeente.
de kerkrentmeesters

Wanneer u bidt,
laat dan liever uw hart zonder woorden zijn,
dan uw woorden zonder hart.
John Bunyan
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UIT DE KERKENRAAD: VERGADERING VAN MAANDAG 11 NOV. 2019

-Opening door ds. W. van Wingerden. We lezen Lukas 15: 1-7. Met welke
visie wordt je het gelukkigst in het leven. In het schriftgedeelte gaat het over de
zorg om wat verloren is. Geluk hangt af van wat je verwacht in het leven. Het
zijn niet de materiële dingen die gelukkig maken. Het is wat je krijgt en of je
daar tevreden mee bent. Het grootste geluk is God kennen en leven in
verwachting naar Gods nieuwe wereld.
-Ds. Frederikze heeft in afgelopen periode gepreekt. Was fijn en kan weer
gevraagd worden.
-Jeugddienst 1 december in Westeremden georganiseerd door GKV
Loppersum. Catechisanten van onze gemeente zijn daarbij ook van harte
uitgenodigd.
-Uitnodigingen eeuwigheidszondag aan nabestaanden van overledenen in het
afgelopen jaar zijn verstuurd.
-Kerstvieringen: organisaties lopen goed. 2e kerstdag is een zangdienst. Wrister
Pimmelaar en Koert Meuleman organiseren deze dienst.
-Gemeenteavond: Begrotingen worden niet gepresenteerd. Zijn nog niet klaar.
Mevr. de Vries wordt gevraagd de gemeenteavond te notuleren.
-Ouderling kerkrentmeesters: Geld wegzetten blijft lastig i.v.m. lage rente /
economie. Er is nog geen besluit genomen hoe dit op te lossen.
-Ouderlingen: Er wordt overwogen om het huidige Avondmaalsformulier te
vervangen voor een korter en bondiger versie. Er zijn twee goede opties om in
overweging te nemen. De keuze is nog niet gemaakt door de ouderlingen.
-Pastorale zaken: Vraag vanuit de andere colleges is of (jonge) mensen worden
bezocht die niet meer in de kerk komen of het besluit hebben genomen om een
andere gemeente te zoeken. Hier wordt zeker aandacht aan besteed, maar
wellicht dat pastorale bezoeken nog frequenter kunnen.
-Notulen 9 september 2019: akkoord.
-We eindigen de vergadering met dankgebed.

VESPER IN DE LIJDENSTIJD

Er is een Vesper gepland aan het begin van de lijdenstijd: op woensdag 26
februari om 19.00 uur in ‘De Hoeksteen’, J. Zijlstraat 2 in Ten Post.
Deze Vesperdiensten zijn korte Avondgebeden volgens de liturgie die ook de
kloosterlingen in de Middeleeuwen al gebruikten. De invulling bestaat uit
samenzang, bijbellezing, gebed, muziek en verstilling. De bijeenkomsten zijn
voor iedereen vrij toegankelijk en na de viering is er altijd gelegenheid om
samen koffie te drinken en even na te praten.
Van harte welkom!
de Vespergroep
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VAN DE DIACONIE

Graag willen wij u hartelijk danken voor de financiële middelen die wij, als
diaconie, mochten ontvangen in het afgelopen jaar. Via de collecten in de kerk,
maar ook via bankoverschrijvingen mochten wij ruim ontvangen. We hebben
in 2019 u ook extra gevraagd voor bijv. de overstromingen in Mozambique en
de aardbeving in Albanië. We mochten dan extra van u ontvangen. Heel
hartelijk dank daarvoor.
We hebben in de maand december (mede omdat er nog een rentebedrag
van vorig jaar (2018) ter beschikking was) extra kunnen overmaken naar
verschillende doelen die we als gemeente een warm hart toedragen. O.a.
Kindertehuis de Barmhartige Samaritaan in de Oekraïne, het Nederlands
Bijbelgenootschap, Dorcas en Werkgroep Albanië.
Ook in het jaar dat voor ons ligt staan er weer mooie projecten op het
collecterooster. We bevelen deze collecten van harte bij u aan. Ook willen we u
vragen om de projecten en doelen te gedenken in uw gebeden.
hartelijk groet, diaconie

KOFFIEOCHTEND WOENSDAG 26 FEBRUARI TEN POST

Woensdag 26 februari staat de volgende koffieochtend op het
programma. Op moment van schrijven staat nog niet vast wat we
gaan doen. Maar er is in ieder geval koffie, een praatje en wat
lekkers.
De puzzelruilbeurs kwam in januari niet helemaal tot bloei, maar
op speciaal verzoek is er in februari nog een herhaling. Dus houd je
van puzzelen en ben je toe aan een nieuwe uitdaging, neem hem dan
mee om te ruilen.
Vanaf 10.00 uur gaat de deur van ‘De Hoeksteen’ (Jan Zijlstraat 2) open en
kun je aanschuiven aan tafel.
De toegang is vrij, maar we zijn blij met een bijdrage in de bus voor de
onkosten.
Volgende koffieochtend: 1 april: lente-creatiefje.
de koffiebrigade van Christelijke Werkgroep Ten Post

BLOEMENPOTJE

Voor het bloemenpotje is er in de afgelopen periode een gift
van € 10,- binnengekomen. Onze hartelijke dank hiervoor.
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MEDITEREND NAAR DE ZONDAG

Als u dit leest is er voor de tweede keer een interkerkelijk gebeuren van start
gegaan onder de titel ‘mediterend naar de zondag.’ Het zaterdagavondprogramma is een gezamenlijk initiatief van vijf predikanten uit
onderscheiden kerkverbanden en wordt gedragen door hun kerkenraden.
Het gaat om ds. K.H. Bogerd (herv. gem. Wâlterswâld), ds. G.J. Capellen
(CGK Andreasgemeente Damwâld), ds. A.A. Egas (CGK Sionskerk
Damwâld), ds. H. de Greef (HHK Wâlterswâld) en ds. J.A. Mol (herv. gem.
Driezum). Om de beurt leiden de predikanten ‘over hun kerkmuur’ een avond
in het kerkgebouw van de gemeente van een ander kerkverband om daar van
19.00 uur tot 20.00 uur een meditatie te verzorgen omlijst met gebed en
samenzang. De toegang is vrij. Er wordt gecollecteerd voor kinderkoor Shalom
en interkerkelijke Connect Jongerenavonden Fryslân.
Ds. Egas heeft dit initiatief genomen vanwege zijn verlangen naar het
zoeken van eenheid. Hij hoopt samen met zijn collega predikanten dat de
avonden in de Fryske Wâlden over en weer goed bezocht worden en een
geestelijke eenheid ervaren mag worden.
‘Mediterend naar de zondag’ staat in het teken van wonderen van de
Heiland uit de Bijbel; Jezus stilt de storm, Jezus geneest de tien melaatsen,
Jezus geneest de zoon van de koninklijke hoveling, Jezus verandert water in
wijn en Jezus geneest de geraakte.
Mediterend naar de zondag ‘Wonderen van de Heiland’ 2020.
Op de volgende zaterdagavonden van 19.00 uur - 20.00 uur:
Datum
11 januari

Locatie
CGK Damwâld
Sionskerk
Haadwei 127
29 februari HG Driezum
Hervormde kerk
Van Sytzamawei 8
HHK Wâlterswâld
28 maart
Kerkgebouw
GKV
De Lichtbron
Tsjerkeloane 12
HG Wâlterswâld
18 april
Hervormde kerk
Tsjerkeloane 34
CGK
Damwâld
30 mei
Sionskerk
Haadwei 127

Predikant
Ds. K.H. Bogerd

Onderwerp
Jezus stilt de storm

Ds. G.J. Capellen Jezus geneest
tien melaatsen
Ds. J.A. Mol

Ds. A.A. Egas

Ds. H. de Greef

de

Jezus geneest de
zoon
van
de
koninklijke
hoveling
Jezus
verandert
water in wijn
Jezus geneest
geraakte

de
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PUZZEL: WOORDZOEKER
ABRAHAM

Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw
nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd. (Genesis 22: 18)
A
P
Y
V
E
R
N
I
E
T
I
G
I
N
G
F

D
S
W
A
T
E
R
P
U
T
T
E
N
M
I
B

Isaak
sterren
Lot
tenten

A
C
W
S
I
C
B
E
L
O
F
T
E
B
B
W

F
Y
J
L
G
C
I
S
A
A
K
V
H
S
Y
D

G
Y
G
A
E
N
G
E
L
E
N
A
W
A
U
K

O
B
E
C
Y
C
W
Z
A
L
C
B
J
R
P
I

D
E
B
H
V
D
L
O
Y
K
L
P
U
A
L
N

E
I
O
T
O
B
G
U
R
L
E
C
J
F
O
D

Sara
nageslacht
engelen
slachtoffer

N
W
O
O
Z
M
Y
T
T
S
M
K
X
O
W
E

D
B
R
F
V
F
I
P
N
F
F
I
N
L
X
R

I
A
T
F
Z
B
A
I
Q
J
L
W
K
Q
T
L

E
Q
E
E
Y
S
V
L
L
P
I
J
H
I
E
O

vernietiging
waterputten
afgodendienaar
kinderloosheid

N
H
U
R
O
R
O
A
D
A
R
O
E
P
N
O

A
A
Q
X
C
Q
Y
A
R
A
T
G
Z
G
T
S

A
G
Z
M
P
C
F
R
K
B
S
G
L
S
E
H

R
A
P
G
H
I
S
M
A
E
L
C
F
A
N
E

P
R
R
H
F
T
S
T
E
R
R
E
N
E
Z
I

geboorte
belofte
Abraham
zoutpilaar

N
S
A
B
R
A
H
A
M
R
D
C
J
Y
R
D

S
O
D
O
M
H
N
A
G
E
S
L
A
C
H
T

Y
I
N
M
G
Z
S
C
L
O
T
V
U
Q
S
F

Sodom
Hagar
Ismael

OPLOSSING KERSTPUZZEL:

vrede op aarde
(voet, raam, ekster, dag, echt, onder, post, auto, appel, regel, droog, engelen)

HERVORMD CENTRUM

De oliebollenactie die wij hebben gehouden ten bate
van het Hervormd Centrum heeft netto € 852,opgebracht.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt door ze te
maken of te kopen zeggen wij hartelijk dank.
de gebouwcommissie
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE

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

31 dec '16 31 dec '17 31 dec '18 31 dec '19
Dooplid
81
80
77
79
Belijdendlid
96
91
93
88
Overige leden
80
75
77
74
Gastlid
2
4
4
2
Totaal:
259
250
251
243
Datum:

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Op zondag 22 december hebben we
kerst met elkaar gevierd.
We hadden gezellige kerstverlichting
en kaarsjes aangestoken, waarbij we
een gedicht gingen voorlezen. Het
kerstverhaal van Opa Knoest hebben
we gekeken, daarna gingen we
warme chocolademelk drinken met
een kerstkransje erbij.
Toen zijn we aan het knutselen
gegaan, we hebben huisjes van
melkpakken gemaakt! (zie foto)
In het nieuwe jaar gaan we verder met het Bijbelverhaal van David.
We zien elkaar weer op zondag 19 januari, 2 en 23 februari. Tot dan!
groeten van de zondagsschooljuffen
KLEIBONKIES

We hebben voor de Kerstvakantie met elkaar Kerst gevierd met een
gezamenlijke maaltijd op vrijdag 20 december. Met een goede bodem van de
huisgemaakte soep konden we zelf aan de slag. In drie groepen werd er
gekookt: wraps, pannenkoeken en pizza. Al roerend, snijdend, bakkend en
pratend vloog de tijd om. Tussen hoofdgerecht en het toetje was er net nog
even tijd om samen Kerstliederen te zingen.
In 2020 staan er uiteraard ook weer een aantal vrijdagen gepland voor onze
Kleibonkie-bijeenkomsten: 31 januari, 21 februari, 13 maart, 3 april en de
afsluiting op 24 april.
We hopen jullie dan ook allemaal weer te zien!
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VROUWENVERENIGING ‘BIDT EN WERKT’

Wij hebben onze eerste H.V.G. bijeenkomst in het nieuwe jaar al weer gehad.
Na de inleiding hebben we een Bijbelse quiz gespeeld. Het was wel moeilijk,
maar met elkaar zijn we er wel uitgekomen. Het was een gezellige avond.
Onze volgende H.V.G.-avond is op D.V. 3 februari, dan hopen we de
jaarvergadering te houden.
het bestuur

UITNODIGING VOOR ALLE VROUWEN

De Hervormde Vrouwenbond organiseert de komende weken
themabijeenkomsten en vrouwendagen, waarbij alle vrouwen heel hartelijk
worden uitgenodigd:
- In Wezep (De Schakel, Oranjeboomlaan 27) op D.V. woensdag 22 januari
van 9.30-12.00 uur, o.l.v. ds. K.M. Teeuw, met collecte.
- In Genemuiden (Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51) op D.V. zaterdag
8 februari van 9.30-16.00 uur, o.l.v. ds. L.W. Schaafsma en Christine Stam,
met workshops (zie website).
- In Uddel (Het Blanke Schot, Garderenseweg 33) op D.V. zaterdag 7 maart
van 9.30-16.00 uur, o.l.v. ds. H. Russcher en Christine Stam, met workshops
(zie website).
- In Tiendeveen (De Open Poort, Kerkweg 3) op D.V. dinsdag 17 maart van
10.15-14.30 uur, o.l.v. ds. H.J. Donken en Els Hogendoorn (St. Woord en
Daad), met collecte.
Het thema van de bijeenkomsten luidt: ‘Genoeg is genoeg, Gods vaderlijke
zorg is genoeg - Leven van genoeg’.
Vanuit de Timotheüsbrieven horen we dat het volgen van Christus ook
betekenis heeft voor ons omgaan met dat wat we van Hem gekregen hebben
aan aardse bezittingen. Hij spreekt de vrouwen in het bijzonder aan. Wanneer
heb ik genoeg? In het vertrouwen dat Hij zorgt, mag ik tevreden leven, al kan
dat ook moeilijk zijn. Het is verleidelijk om te gaan voor meer, maar
uiteindelijk blijken aardse schatten onzeker. Besef ik trouwens dat ik geroepen
ben om te delen met mijn naaste, binnen of buiten de gemeente?
Alle vrouwen zijn hartelijk welkom! Kom gezellig samen naar een inspirerende
ochtend/dag. Voor informatie en verplichte opgave verwijzen we u naar:
https://www.hervormdevrouwenbond.nl
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MANNENVERENIGING ‘IMMANUËL’

In het nieuwe jaar hebben wij onze eerste
vergadering voor 2020 gepland op maandag 20
januari, op die dag hoopt ook de
Mannenvereniging uit Grafhorst ons te
bezoeken in het kader van de jaarlijkse
uitwisselingen.
Het te behandelen onderwerp voor die avond is uit de Hervormde Vaan van
december 2019 en behandelt het bijbelgedeelte uit Jesaja 11.
De vergadering voor de volgende maand is gepland op 17 februari en dan
hopen wij ook onze Jaarvergadering te houden. Het te behandelen onderwerp is
voor die avond uit de Vaan van januari 2020.
het bestuur

HUIDVRAAT: VERTAALVONDST OF JEUKWOORD?

Weinig woorden uit de Nieuwe Bijbelvertaling hebben
zoveel losgemaakt als het neologisme ‘huidvraat’. Nu
de vertaling gereviseerd wordt, heeft het Nederlands
Bijbelgenootschap alle reacties gewogen en de wetenschappelijke stand van
zaken onderzocht. Huidvraat, melaatsheid, lepra – wat precies wordt er bedoeld
met de termen in de bronteksten? En welke weergave ervan past het beste?
'Melaats(heid)’ (Statenvertaling, NBG-vertaling 1951, Herziene Statenvertaling) blijkt inhoudelijk geen correcte vertaling; hetzelfde geldt voor het
alternatief ‘lepra’. De keuze voor ‘een huidziekte’ (Willibrordvertaling, Groot
Nieuws Bijbel, Bijbel in Gewone Taal) komt dichter in de buurt, maar is te
algemeen. De keuze voor ‘de Egyptische ziekte’ (Naardense Bijbel) is een
theologische kunstgreep. Huidvraat is in veel opzichten een effectieve
vertaling, maar brengt een nadeel met zich mee dat de voordelen lijkt te
overvleugelen. Vandaar de zoektocht naar een vertaaloplossing die uitgaat van
de huidige wetenschappelijke consensus dat de bijbelwoorden tsara’at en lepra
duiden op ‘een huidziekte die onreinheid veroorzaakt’.
In het blad Met Andere Woorden wordt de keuze die gemaakt is bij de revisie
van de NBV uitgebreid toegelicht in een researchartikel van Matthijs de Jong,
Saskia van der Lingen en Jaap van Dorp. Dit artikel is ook te vinden op de
website van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Link:
https://www.bijbelgenootschap.nl/in-het-nieuwe-nummer-van-mawhuidvraat-waar-hebben-we-het-over/
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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DE ESTAFETTEPEN

Personalia en levensloop:
Mijn naam is John Bunyan. Ik ben op 30
november 1628 geboren in
Elstow,
Bedforshire (Groot- Brittannië).
Ik kom uit een arm gezin en ik ben weinig naar school
geweest. Op mijn zestiende jaar vervulde ik mijn
dienstplicht in het leger. Mijn kameraad nam eens een
dienst van mij over en werd juist toen gedood door een
kogel. Dit en het overlijden van mijn moeder en zusje nog voor mijn 16e
verjaardag, maakte indruk op mij. Na mijn diensttijd ging ik net als mijn vader
als ketellapper aan de slag.
In 1648 trouwde ik met mijn eerste vrouw, het enige wat zij bezat waren twee
boeken van haar overleden ouders: The Plain Man’s Pathway to Heaven en
The Practice of Piety. Samen begonnen we ons huishouden met slechts een
lepel en een bord voor elk. Mary, onze eerste dochter, werd blind geboren. We
kregen daarna nog een meisje en twee jongens. (de naam van Bunyan’s eerste
vrouw is onbekend)
Mijn eerste vrouw overleed in 1655 en ik bleef achter met vier kindertjes.
In 1659 trouwde ik met de achttienjarige Elisabeth, met haar kreeg ik nog twee
kinderen.
Ik stond bekend als een vloekende, ruige kerel, maar mijn eerste vrouw nam
mij mee naar de kerk en we lazen in de boeken van haar vader. Zo
langzamerhand werd ik aan de buitenkant een modelchristen.
Maar het besef dat ik echt gered was door Christus, dat miste ik.
Ik raakte goed bevriend met dominee Grifford van de baptistengemeente in
Bedford en hoorde hem in 1654 preken over Hooglied 4:1: Zie gij zijt schoon
mijn vriendin, gij zijt schoon. Toen kreeg ik hoop dat Gods genade ook voor
mij was, ondanks alle slechte dingen die ik had gedaan. Daarna worstelde ik
nog wel door veel aanvechtingen heen en twijfelde soms zelfs aan het bestaan
van God. Tot ik echt besefte:”Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle
zonden”!
In 1656 werd ik diaken in de Baptistengemeente en kort daarna erkend als
lekenpredikant. Binnen de Anglicaanse staatskerk werd strikt voorgeschreven
waarover en hoe er gepreekt moest worden. Het was dan ook verboden om te
preken als je niet door de Anglicaanse bisschop was gewijd. Onder koning
Karel II konden gemeenten zoals onze baptistengemeente alleen in het geheim
samenkomen. Ik verlangde er naar om het Evangelie te laten horen zoals
Calvijn het bracht en kon gewoon niet binnen de Anglicaanse kerk blijven. Na
een paar waarschuwingen werd ik in 1660 gearresteerd voor oproerkraaierij,
onwettige samenscholing en wegblijven uit de officiële kerk.
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Ik moet wel vermelden dat mijn jonge vrouw Elisabeth ontzettend dapper was
en zelfs naar Londen is gereisd om het Hogerhuis een verzoekschrift voor
mijn vrijlating aan te bieden.
Ook toen er in 1661 een rechtszaak kwam heeft ze voor mij getuigd. Maar
helaas, de magistraat bleef erbij, dat ik alleen de gevangenis kon verlaten als ik
het preken op zou geven. Ik koos ervoor om in de gevangenis te blijven: “Ik
blijf liever in de gevangenis tot het mos op mijn oogleden groeit, dan dat ik
God ongehoorzaam ben”. In de gevangenis heb ik wel veel tijd gehad om te
studeren en boeken te schrijven. Soms was de politieke wind gunstig en kon ik
een tijdje in vrijheid leven. Maar in 1672 kwam ik echt vrij en werd zelfs
erkend als predikant in Bedford. Toch kwam ik in 1675 weer in de gevangenis
omdat ik weigerde het Heilig Avondmaal in de Anglicaanse kerk te vieren. In
dit half jaar schreef ik De Christenreis naar de eeuwigheid, mijn bekendste
boek.
Tot mijn dood ben ik predikant in Bedford gebleven en was mijn leven gevuld
met preken, pastoraat en schrijven.
(John Bunyan overleed op 15 augustus 1688 in Londen) "Wat een heerlijke
overgang zal het zijn, om de moeiten en zorgen van een ellendige aarde te
verlaten en voor eeuwig met Christus te leven, in vrede en onuitsprekelijke
vreugde. Weent niet over mij, maar over uzelf. Ik ga naar de Vader van onze
Heere Jezus Christus, Die mij zonder twijfel door het Middelaarschap van Zijn
gezegende Zoon zal aannemen, hoewel ik een zondaar ben. En ik hoop dat wij
elkaar eens zullen weerzien, om het nieuwe lied te zingen en eeuwig gelukkig te
zijn. Amen!"
Welke tekst betekent veel voor u?:
Met 1 Petrus 4: 10 voelde ik dat God mij riep om te gaan preken: Laat ieder
de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede
beheerders van de veelsoortige genade van God.
Dit wil ik nog even kwijt: Mijn bekendste boek is Christenreis naar de
eeuwigheid. Wist je dat dit na de Bijbel het meestgelezen boek ter wereld is? Ik
vertel een droom waarin Christen de stad Verderf verlaat met een pak, zijn
zonde, op de rug naar de Heilige Stad met als metgezellen Hopende en
Getrouwe. Op die manier beschrijf ik de gang van een christen door het leven
op weg naar de eeuwigheid. Jaren later beschreef ik weer een droom waarin
Christiana met haar vier zoons en een meisje Barmhartigheid alsnog de stad
Verderf verlaat en veilig thuis aankomt in het hemels vaderland.
Met dank aan: www.beeldfigurenchristendom.nl; Engelstalige wikipedia, “De
pelgrimsstaf is in mijn hand” van H. van ‘t Veld en Meta de Vries-van Schaik.
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OPBRENGST VAN COLLECTEN EN GIFTEN

24 nov Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Extra
1 dec Jeugdwerk Eigen gemeente
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Predikantsplaats
8 dec Diaconie
Noodhulp Albanië
per bank
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Onderhoud kerken
15 dec Evangelisatie Eigen gemeente
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Verwarming
22 dec Diaconie
Project 10:27
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Onderhoud orgels
24 dec Stedum:
Stichting Help Afrika
Ten Post:
Onkosten
25 dec Diaconie
Kindertehuis 'De Barmhartige Samaritaan'
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Extra
26 dec Diaconie
Kindertehuis 'De Barmhartige Samaritaan'
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Extra
29 dec Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Quotum
31 dec Diaconie
Woord & Daad
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Eindejaarscollecte
dit is inclusief de giften per bank
1 jan Diaconie
Woord & Daad
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Extra
5 jan Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij Predikantsplaats
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

87,37
92,20
82,15
63,90
55,05
55,00
90,60
65,00
68,70
65,85
57,80
58,05
61,70
61,30
69,55
62,70
301,42
179,30
57,85
42,60
42,10
41,25
30,75
31,45
61,00
60,15
70,80
33,20
38,65
510,45

€
€
€
€
€
€

25,10
23,95
25,15
59,95
60,30
61,65

De afgelopen periode mochten wij een gift ontvangen van € 2.000,Hiervoor onze hartelijke dank.
de kerkrentmeesters
AGENDA

20, 22 en 24 jan Week van Gebed in Ten Post
zie pagina 4 voor locatie en tijden.
20 jan

Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.30 uur (met koffie).

21 jan

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

28 jan

Bijbelkring in het Hervormd Centrum
aanvang: 20.00 uur.

31 jan

Kleibonkies in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.00 uur.

01 feb

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

02 feb

Koffiedrinken na de morgendienst

03 feb

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

04 feb

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

06 feb

Open Kring in de studeerkamer bij de pastorie
aanvang: 20.00 uur.

10 feb

Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.30 uur.

15 feb

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

17 feb

Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.30 uur (met koffie).

21 feb

Kleibonkies in het Hervormd Centrum
aanvang: 19.00 uur.
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25 feb

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

26 feb

Koffieochtend in ‘De Hoeksteen’, J. Zijlstraat 2 in Ten Post
aanvang: 10.00 uur.
Vesper in ‘De Hoeksteen’, J. Zijlstraat 2 in Ten Post
aanvang: 19.00 uur.

01 mrt

22

Koffiedrinken na de morgendienst

