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MEDITATIE      

Gaat in het huis des Heeren 
Aanbidt God, elk moet Hem eren. 

 
 

Deze woorden zag ik pas boven de deur van een kerk staan, mooi om deze 
woorden mee te krijgen als je naar binnen loopt. Ze zijn een herinnering aan een 
belangrijke deel van de eredienst. Het samen God de lof toe zingen.  
Deze woorden zijn een variant op de berijming van psalm 105, maar deze psalm 
is niet de enige plek waar je woorden van deze strekking kunt vinden, in het 
Bijbelboek Psalmen staat de opdracht om God te eren veel vaker. Vanaf kinds 
af aan heb ik die psalmen en liederen meegezongen, en ik heb er nooit 
vraagtekens bijgezet. Ik zou nooit bedacht hebben dat daar iets vreemds mee is, 
totdat ik een boekje van C.S. Lewis las.  

Voor informatie over onze gemeente:  
website:            www.hervormdstedum.nl  
kerkomroep:     www.kerkomroep.nl   Kies: provincie Groningen;  
Kies: Hervormde Gemeente (achter Stedum - Ten Post)  
of rechtstreeks: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525. 
 

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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Hij was een Britse schrijver en heeft o.a. de Narniakronieken geschreven. Vanaf 
zijn puberteit was hij overtuigd atheïst, maar in zijn twintiger jaren werd hij 
christen. Hij zelf omschrijft die bekering als het resultaat van een lang proces 
waarbij hij uiteindelijk niet anders meer kon dan de conclusie trekken dat het 
verhaal van het Christendom waar was. In zijn boeken laat hij op verschillende 
manieren zien waarom het redelijk is om in God te geloven. Daarbij zet Lewis 
nooit zijn kritische bril af, integendeel! En gelukkig maar, want daardoor heeft 
wat hij schrijft vaak iets verfrissends, hij neemt niets voor zoete koek aan. Hij 
belicht zaken uit een andere hoek dan je verwacht. In zijn boekje over de 
Psalmen zit ook zo'n verrassend hoofdstuk en daarin heeft hij het over die 
herhaaldelijke oproep om God te eren en te aanbidden.  
Als nieuwbakken Christen heeft hij grote moeite met het zingen van lofliederen 
gehad. Hij vroeg zich af wat voor een God nu achter dat soort psalmen zat.  
"Een God die van mensen vraagt om Hem te eren, is die God niet een grote 
narcist? Als God zo tevreden is met zichzelf dat Hij wil dat anderen hem continu 
de lof toezingen, is God dan echt liefde? Mensen die zo doen zijn over het 
algemeen onuitstaanbare types, daar zouden we God toch niet mee willen 
vergelijken?." Lewis vond het maar vreemd, al die lofliederen en psalmen. En 
vooral vreemd dat niemand om hem heen daar moeite mee had. Blijkbaar zagen 
die mensen het anders dan hij zelf. Hij liet het er niet bij zitten en probeerde het 
te begrijpen zodat hij zelf ook mee zou kunnen zingen. De manier waarop hij 
dan uitlegt waarom die psalmen en de oproep om God te eren niet vreemd zijn 
heeft mij geholpen en hopelijk helpt het u ook. Helpt het om iets wat in de kerk 
zo vanzelfsprekend lijkt dieper te begrijpen en te zien hoe mooi en goed het is 
om de lofzang te zingen.  
Het eerste dat Lewis opmerkt is dat het de psalmdichters waren die anderen en 
zichzelf aanmoedigen om God te loven en niet God zelf. Maar het tweede is de 
belangrijkste: het is helemaal niet vreemd om God de lof te zingen, Hij is het 
waard! Een goed schilderij, een mooi muziekstuk die vragen erom geprezen te 
worden. Niet letterlijk, maar door wat ze zijn. Het gebeurd ook vaak: we geven 
applaus na een concert, we vertellen het aan vrienden en familie als we iets moois 
gezien hebben enz.. Op die manier vraagt God er ook om, niet als gebod, maar 
door wie Hij is. Als we zien dat God groot en machtig is, dat Hij ons het leven 
geeft, wie zou daar dan niet van gaan zingen. Het is dus niet vreemd om elkaar 
en onszelf steeds weer vertellen hoe goed en groot, hoe liefdevol God is. Dat is 
juist iets dat helemaal past. God is het waard en daarom zingen we de lofzang. 
Zingt u en jij mee? In de kerk of thuis. Op zondag of doordeweeks. Met psalmen, 
gezangen, opwekking, liederen uit Taize, of worshipmuziek. Samen of alleen, 
uit volle borst met een cd of spotify, of stil van binnen.  
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Zing maar, God is het waard en een mooi neveneffect is: het richt onze blik en 
gedachten op iets hogers dan onze eigen sores. 
Gaat dan in het huis des Heeren, aanbidt God, elk moet Hem eren! 
 

ds. Wouter van Wingerden 
 
KERKBALANS 
Waarschijnlijk hebt u de actie Kerkbalans al ontvangen 
en misschien ook al wel weer ingeleverd.  
Er is nog geen overzicht van de binnengekomen 
Kerkbalansen, maar in het volgende kerkblad kunt u er 
zeker meer over lezen. Mocht u uw toezeggingsformulier 
nog niet hebben ingevuld, wij bevelen deze actie van harte bij u aan. 
 

de kerkrentmeesters 
 
UIT DE KERKENRAAD 
Tijdens de december- en januari-vergadering moesten er vooral veel praktische 
zaken besproken worden: hoe doen we het met de nieuwsbrief, de liturgie tijdens 
de diensten,  het visitatieproces, het preekrooster voor het komend jaar. 
– Ondertussen is mw. C. Kruidhof al druk bezig met het bellen en mailen van 
predikanten om het preekrooster van 2024 in te vullen. Bovendien werd er een 
aantal preekbeurten teruggeven in 2023, waarvoor ook een andere voorganger 
moest worden gezocht. 
Het is ook zo’n taak  die niet meteen opvalt, maar waar wel de nodige tijd en 
energie in wordt ingestoken. Bij deze ook meteen een schouderklopje voor onze 
preekvoorziener mw. C. Kruidhof. 
– Ds. C.G. op ‘t Hof blijft ons voorlopig nog bijstaan als voorzitter van de 
kerkenraad. Daar zijn we blij mee omdat we zijn ondersteuning goed kunnen 
gebruiken wanneer we aan de slag gaan met ons beleidsplan en toekomstvisie. 
De versterking van de diaconie staat voor de komende vergadering ook hoog op 
de agenda. 
– Mw. C. Verduijn heeft aangeboden om de ledenadministratie over te nemen 
van dhr. P. Oldenhuis. Een mooi aanbod, waar we uiteraard mee instemmen. 
– In Ten Boer hoopt de Springtime-commissie weer een gezamenlijke dienst te 
houden op 23 april 2023.  De Christelijke Werkgroep Ten Post e.o. hoopt op 9 
juli 2023 weer een zomerse Dorpsdienst te organiseren. Op beide zondagen 
vervalt dan onze eigen morgendienst. 
– Het kerkblad. Dit is het eerste kerkblad weer sinds een lange tijd. Op het 
moment dat het land op slot ging vanwege de uitbraak van het Covid-virus werd 
de nieuwsbrief in het leven geroepen om snel op de nieuwste maatregelen te 
kunnen reageren.  
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Inmiddels is het weer een stuk rustiger op dat gebied en wordt het weer tijd voor 
het kerkblad. 
Dit jaar, 2023, wordt er geen abonnementsgeld gevraagd omdat er in 2020 al 
voor een jaar werd betaald en er uiteindelijk maar drie nummers verschenen. 
Het digitale kerkblad is gratis omdat daar immers geen drukkosten voor worden 
gemaakt, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. 
De digitale versie van het kerkblad, zal net als nu de nieuwsbrief, gewoon alle 
informatie met namen en adressen bevatten. 
De versie op de website wordt ontdaan van privacygevoelige informatie. 
– Onderstaand stukje stond al eerder in de nieuwsbrief, maar voor de 
volledigheid vermelden we het ook in dit kerkblad: 
Ds. G.W. van Wingerden zorgt voorlopig nog voor het pastoraat in bijzondere 
omstandigheden, zoals rouw en  bij ziekenhuisopnames. 
Dhr. P. Oldenhuis is de nieuwe wijkouderling voor de gemeenteleden in Stedum 
en Middelstum. 
Voor Ten Post, Lellens en Ten Boer is de wijkouderling mw. M. de Vries-van 
Schaik. 
Voor de gemeenteleden in de andere dorpen, o.a. Loppersum, Westeremden en 
Wittewierum is dhr. J. Sevenhuijsen het eerste aanspreekpunt als wijkouderling.  
Misschien verschuift er gaandeweg nog wel iets in deze verdeling als blijkt dat 
dat handiger is. 
Uiteraard gaan we proberen om het bezoekwerk goed op te pakken, maar 
wanneer u vragen heeft of graag een gesprek wilt met een ouderling, neem dan 
vooral contact met ons op. We weten immers niet alles en zien ook niet alles. 
Hetzelfde geldt voor de bloemengroet, wanneer u denkt: “Bij die persoon of dat 
gezin zou best (weer) eens een bloemetje en bezoekje gebracht kunnen worden” 
laat het even weten. Omzien naar elkaar hoort immers ook het “ambt aller 
gelovigen”. 
Vergeet bij dat omzien naar elkaar de diaconale kant ook niet. De drempel om 
om hulp te vragen is vaak groot, maar in deze huidige tijd kan het moeilijk zijn 
om rond te komen. Een kleine wenk wanneer u denkt dat ergens hulp geboden 
is, is welkom. Schroom ook niet om hulp voor u zelf te vragen. 
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MANNENVERENIGING IMMANUËL 
Uitnodiging voor onze Mannenvereniging 
op D.V. maandag 20 februari 2023 in het 
Hervormd Centrum in Stedum. Wij houden 
dan ook onze Jaarvergadering. Aanvang 
19.45 uur. 
De Bijbelstudie voor die avond is uit de 
Hervormde Vaan nummer 9 van november 
2022: Openbaring hoofdstuk 7. 

Voor de volgende vergaderingen zijn D.V. de data afgesproken in het Hervormd 
Centrum: 20 maart en 17 april. 
Wij hopen u allen te ontmoeten. 

 het bestuur 
 
 
KOFFIE-PLUS-BROODJE ZONDAG 26 FEBRUARI 

Voor deze gelegenheid hebben we het 
koffiedrinken één week naar voren gehaald. 
Maar na het gebruikelijke koffiedrinken, 
knopen we er nog een gezamenlijke lunch 
aan vast. Koffie plus een Broodje dus. 
We doen het op Amerikaanse wijze: neem 
mee wat jezelf en je gezin samen zou eten. 

Denk aan een paar belegde bolletjes, een komkommer, een paar gekookte eieren, 
een (half) suikerbrood of krentenbrood, snoeptomaatjes.  
 
 

Psalm 105: 1-3 (BGT) 
 
1 Dank de Heer 
en maak bekend wie hij is! 
Vertel aan iedereen wat hij gedaan heeft, 
2 vertel over zijn wonderen. 
Maak muziek en zing voor hem! 
3 Zing over de heilige God. 
Laat zien hoe blij jullie zijn, 
want jullie horen bij de Heer. 
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
FEBRUARI 2023 

 
5 FEB Dienstdoende ouderling J. Sevenhuijsen

9:30 uur : Ds. H.C. Marchand, Groningen
19:00 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum

12 FEB Dienstdoende ouderling P. Oldenhuis
9:30 uur : Kand. Tj. van der Wouden, Groningen

19:00 uur : Ds. J.A. van den Berg, Groningen
avonddienst van 15 februari 2015

19 FEB Dienstdoende ouderling M. de Vries-van Schaik
1e Lijdenszondag

9:30 uur : Ds. G.W. van Wingerden, Stedum
19:00 uur : Ds. G.J. van den Top,Wedde

26 FEB Dienstdoende ouderling J. Sevenhuijsen
2e Lijdenszondag

9:30 uur : Ds. G.J. Roest, Gouda
19:00 uur : Ds. F.J.K. van Santen, Kampen

avonddienst van 6 maart 2011

5 MRT Dienstdoende ouderling J. Sevenhuijsen
3e Lijdenszondag

9:30 uur : Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Assen
19:00 uur : Ds. G.J. van den Top,Wedde

ZONDAG

Herv. Centr.

ZONDAG

ZONDAG

Herv. Centr.

Herv. Centr.
Herv. Centr.

Lellens
Lellens

ZONDAG

online

online

ZONDAG

Herv. Centr.
Herv. Centr.

De diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525  
 
 

Psalm 105: 1 (LvdK) 
 

  Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
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COLLECTEN KERKVOOGDIJ / DIACONIE 
De mogelijkheden om bij te dragen zijn u wel bekend, maar nu we weer een 
kerkblad hebben melden wij als kerkvoogdij/diaconie het toch nog even: 
* Bij de uitgang staat een collecteblok waarin u uw gaven voor kerkvoogdij en 
diaconie kunt geven. 
* Overmaken via de bank graag met vermelding van maand of doel op 
bankrekeningnummer: 
   Kerkvoogdij:  NL71 RABO 0306 3096 45                                                                          
   Diaconie:  NL25 RABO 0306 3576 15 
* Ook kunt u uw collectegiften contant / bonnen brengen bij Ida Rijskamp, 
Lopsterweg 11 in Stedum,  ook graag met vermelding van maand/doel. Dit adres 
geldt zowel voor kerkvoogdij als diaconie. 
 * Voor de kerkvoogdij is er de mogelijkheid om over te maken via een QR-
code. Deze staan ook vermeld in dit kerkblad. 
    Het is maar wat uw eigen voorkeur heeft.  
Voor vragen/opmerkingen kunt u altijd bellen/mailen met:  
Ida Rijskamp: kerkrentmeesters.hervgemslwt@gmail.com, tel. 0596-551500  
Mariska Muilwijk: diaconieslwt@gmail.com, tel 06-39454983  
 

de kerkrentmeesters en diaconie 
 
COLLECTEN KERKVOOGDIJ 
De collectes voor de kerkvoogdij zijn in de maand februari voor de verwarming. 
Toch ook nog even de QR code voor januari: de predikantsplaats. 

 
Collecte verwarming            
 

Collecte predikantsplaats 

 
 
 
Psalm 105: 4-5 (NBV21) 

 
4 Zie uit naar de HEER en zijn macht, 
zoek voortdurend zijn nabijheid. 
5 Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, 
de oordelen die Hij heeft uitgesproken, 
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BIJ DE DIACONIECOLLECTEN: 
De opbrengst van de diaconiecollecten in februari is bestemd voor Dorcas en 
ZOA. 
 

Dorcas 
Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika 
en het Midden-Oosten, waar zij jaarlijks 
ruim een miljoen mensen bereiken.  
“We hebben vestigingen in veertien landen die worden geleid door lokale 
collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin 
iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen 
we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen 
voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit 
en liefde centraal.”  
 

Actie Moldavië  
Moldavië ligt in Oost-Europa en is qua 
oppervlakte vergelijkbaar met Nederland, 
maar dan met 5 keer zo weinig inwoners. 
Het is veruit het armste land van Europa, 
en er is veel corruptie. De economie van 
Moldavië is afhankelijk van landbouw. 
Door de klimaatverandering zijn er echter 
veel uitdagingen voor de landbouwsector, 
zoals stijgende temperaturen, minder 
regen, periodes van droogte. 
Veel Moldaviërs zijn werkloos en leven in armoede. De levensverwachting van 
Moldaviërs is een van de laagste van Europa. Het aantal mensen dat emigreert 
naar andere landen is daarentegen het hoogst van Europa: bijna een derde van de 
bevolking is inmiddels weggetrokken naar een ander land. Het zijn vooral de 
jongvolwassen die weggaan, op zoek naar werk. Zij laten hun kinderen 
noodgedwongen achter bij de grootouders of andere familieleden. Dorcas zet 
netwerken op, zodat de gemeenschap de zorg voor ouderen op zich kan nemen. 
Zo bieden zij concrete hulp om armoede onder ouderen te verminderen. Ook 
trainen zij en motiveren mensen om een hoger inkomen te verdienen in de 
landbouw. Zo worden zij zelfvoorzienend, hoeven zij niet meer weg te trekken 
en blijven families bij elkaar. Ze werken aan een stabielere gezinssituatie voor 
kinderen en hun ouders. Zo investeren ze in zelfvertrouwen, talenten en 
capaciteiten. Kortom praktische en toekomstgerichte hulp.   
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ZOA 
ZOA werkt wereldwijd in 15 landen met een team van 
zo’n duizend medewerkers. Ze werken waar mogelijk 
samen met lokale partners. In crisisgebieden helpen zij 
mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld 
“In ons werk weten we ons geïnspireerd door het 
christelijk geloof. Wij zijn er van overtuigd dat elk leven telt. En dat elk mens 
geschapen is naar het beeld van God. Daarom helpen we met eerste 
levensbehoeften, zoals eten, drinken en onderdak. En blijven we trouw tijdens 
het weer opbouwen van een bestaan door in te zetten op werk, onderwijs en 
goede basisvoorzieningen. Zodat alles weer wordt zoals het ooit was. En 
misschien zelfs wel beter.” 
Winterhulp nodig in Syrië. 
Na ruim tien jaar geweld leven er nog steeds 
miljoenen Syriërs onder extreem moeilijke 
omstandigheden. Ruim 5,6 miljoen mensen zijn 
gevlucht naar buurlanden; maar liefst 6,9 miljoen 
Syriërs zijn ontheemd in hun eigen land. Wanneer 
de temperatuur onder het vriespunt zakt, wordt de 
nood nog hoger.  
Dit winterseizoen is bijzonder moeilijk in 
vergelijking met voorgaande jaren, vanwege het 
grote tekort aan brandstof en elektriciteit in het land. Hierdoor zijn mensen 
gedwongen alternatieven te vinden. Ze gebruiken brandhout en zelfs 
pistachenoten om te koken en zich te verwarmen. Dit levert in overvolle tenten 
gevaarlijke situaties op.  
Alleen al in noordwest-Syrië hebben twee miljoen mensen geen dak boven hun 
hoofd, waarvan 800.000 in oude tenten leven. En 56 procent van deze mensen is 
een kind. Ook in noordoost-Syrië komen de temperaturen in de winter beneden 
het vriespunt. Er is dringend behoefte aan dekens, waterdichte grondzeilen, 
kacheltjes, brandstof, rubber laarzen en winterjassen. 
 

De winterhulp pakketten die ZOA uitdeelt met dekens, warme kleding, 
kachels en brandstof worden met open armen ontvangen.  
“In landen als Irak, Syrië en Oekraïne zorgt de kou voor immense problemen 
voor vluchtelingen. Wil je samen met ons omzien naar onze naasten die vechten 
tegen de kou?” 
 

Deze collecten van harte bij u aanbevolen! 
de diaconie 
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     UIT DE CLASSIS NIEUWSBRIEF    
          JANUARI 2023 
 

  

De classis dichterbij: Hoogeveen/Emmen! 
Op 21 februari 2023 in de Vredehorstkerk te Hoogeveen vindt voor het eerst een 
classisvergadering nieuwe stijl plaats. De classis gaat dit jaar naar vier 
verschillende regio’s binnen de twee provincies. Bij deze eerste vergadering zijn 
de ringen Emmen en Hoogeveen betrokken. Onderwerpen op het programma 
zijn diaconale samenwerking en nieuwe ambtsdragers. Bent u er ook bij? 
Iedereen is welkom, ook digitaal: bit.ly/cvfeb23. Meer informatie vindt u 
op www.classisgroningendrenthe.nl. 
  

Project Thuisgevers 
De Protestantse Kerk Nederland heeft in samenwerking met de burgerlijke 
overheid het project ‘Thuisgevers’ opgestart: de opvang van vluchtelingen in een 
kleine setting (een pastorie, een gebouw bij de kerk, een huis) voor langere tijd. 
In Friesland zijn er op dit moment bijvoorbeeld veertien gemeenten die zich 
hebben gemeld; onze classis blijft nog wat achter, maar hier wordt veel aandacht 
besteed aan de acute noodopvang van vluchtelingen. Toch het project 
Thuisgevers van harte aanbevolen en informatie is in te winnen via Kerk in 
Actie bij de Protestantse Kerk Nederland, contactpersoon is Karel Jungheim. 
 

Het ambt: praat mee! 
Met het oog op de discussie over de positie van kerkelijk werkers en pioniers 
heeft de synode aan een werkgroep de opdracht gegeven een theologische bodem 
aan te brengen om het gesprek goed te kunnen voeren. Daarin gaat het onder 
andere over ‘het ambt’, in eerste instantie dat van de predikant (en kerkelijk 
werker), maar in de zijlijn ook over dat van diaken, ouderling en ouderling-
kerkrentmeester (dat geen apart ambt is natuurlijk, maar een verbijzondering). 
Dat alles combineren we ook nog eens met de constatering dat kerkenraden te 
klein worden, vacatures niet meer vervuld worden en sommige mensen in 
meerdere colleges dingen doen. Ik wil langs deze weg vooral kerkenraden en 
voorgangers (predikanten en kerkelijk werkers samen) oproepen aan dat gesprek 
deel te nemen en van zich te laten horen. 
Vanuit de classis Gelderland gaat er op dit moment een rapport naar de synode 
onder de titel ‘Als ambten en functies niet meer vervuld worden…’ waarin de 
noodzaak om na te denken over andere structuren wordt aangegeven. Van harte 
aanbevolen om het te lezen. 
  

Diaconaal consulent 
In de regio Oost-Groningen is Christiaan Dekker werkzaam als diaconaal 
consulent. Hij is begonnen om ons te helpen iets te doen aan generatiearmoede: 
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de armoede die in gezinnen en families van generatie op generatie wordt 
doorgegeven en waar mensen moeilijk uit komen. In onder andere de 
Protestantse gemeente Scheemda was een aantal gemeenteleden die daar al mee 
aan het werk waren en wel ondersteuning konden gebruiken, zo was het bedoeld. 
Christiaan verricht veel werk op dit terrein samen met de burgerlijke overheid 
en niet-kerkelijke welzijnsorganisaties; dat is in het belang van de mensen waar 
het om gaat. We hopen ook dat diakenen een beroep op hem doen om zelf in 
actie te komen, want dat moet uiteindelijk gebeuren: het moet niet afhangen van 
een professionele werker, maar uitgaan van de diaconieën in onze classis. We 
hopen op beweging, met het oog op mensen. Lees over Christiaans tips en 
ervaringen op classisgroningendrenthe.nl >> Diaconaat in de regio. 
 

Regiopredikant 
Op 1 november begonnen, 27 november bevestigd in Loppersum, is Heleen 
Maat nu zo’n twee maanden actief als regiopredikant. Zij ondersteunt gemeenten 
om te bekijken op welke manier samenwerking van gemeenten plaats kan 
vinden, daar waar gemeenten hebben aangegeven dat te willen onderzoeken. Het 
is een voortzetting van werk dat eerst vanuit het Breed Moderamen werd gedaan. 
Een aantal keren hebben wij met een aantal gemeenten bij elkaar gezeten om te 
horen of en op welke manier ze iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Dat 
gesprek moet verder en niet op lange, maar op korte termijn. Dat betekent dat 
Heleen niet op alle plekken in onze classis kan worden ingezet, omdat de 
werktijd nu eenmaal beperkt is; zij werkt daar waar gemeenten aangeven op zoek 
te zijn en daarvoor hulp nodig hebben vanwege emoties, angsten, 
onduidelijkheden, onzekerheden en noemt u het maar op. We zien wel wat 
schuiven op dit terrein. Steeds meer merken we dat gemeenten daadwerkelijk 
het gevoel krijgen dat we iets aan elkaar kunnen hebben en samen kerk zijn en 
daarvoor ook een verantwoordelijkheid voor een onzekere toekomst dragen. Het 
aantal verzoeken om hulp is aanzienlijk. 
We hebben als classicale vergadering besloten dat we alle gemeenten voor dit 
project een solidariteitsbijdrage van € 100,- vragen; veruit de meeste gemeenten 
hebben die bijdrage geleverd. Voor deelnemende gemeenten moeten we 
zichtbaar maken voor onze subsidiegevers dat zij het wel serieus overwegen en 
daarom € 1000,- bijdragen. Gelukkig zien steeds meer gemeenten in dat deze 
bijdragen eigenlijk gering zijn voor wat er mee bereikt kan worden. 
De regiopredikant komt niet in de plaats van een gemeenteadviseur (die als zzp-
er gemeenten kan bijstaan) of een interim-predikant of anderen die professioneel 
gemeenten helpen om te doen wat ze moeten en kunnen doen: een beleidsplan 
maken of een probleem oplossen, een conflict oppakken, onduidelijkheden 
verhelderen of een gemeente ondersteunen bij de vraag waarom en waartoe ze 
gemeente zijn. 
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Website 
Voor een goede gang van onze communicatie is de website twee jaar geleden 
helemaal vernieuwd. Graag willen we iedereen wijzen op deze vernieuwde 
website voor het laatste nieuws uit onze classis. Ook is het mogelijk een 
mededeling, oproep of aankondiging te laten plaatsen op onze website. Het is 
het beste om dat te doen via onze scriba mw. Leny de 
Zeeuw, scriba@classisgroningendrenthe.nl, die dan zorgt dat het bij degene 
komt die dat kan regelen, Annejet Fransen. 
 

Stand van zaken 
In onze classis hebben we te maken met ongeveer 180 gemeenten en even zo 
veel voorgangers (predikanten en kerkelijk werkers). Bij veel gemeenten gaat 
dat goed, is er een goed gevulde kerkenraad en zijn er voldoende vrijwilligers 
zodat het werk dat gedaan moet worden ook daadwerkelijk wordt gedaan. Veel 
mensen met veel liefde voor de kerkelijke gemeente zijn actief en dat geeft de 
kerk een gezicht en uitstraling, mooi om te zien. Een aantal gemeenten heeft een 
kerkenraad die het nog net aankan, maar waar zorgen zijn over de toekomstige 
invulling. Dat is niet alleen van deze tijd, dat speelt al langer en eerder was ook 
al wel eens de vraag wie de zittende mensen zouden moeten opvolgen, maar 
meestal werd er nog weer een oplossing gevonden. Dat wordt steeds moeilijker, 
horen en merken wij. 
  

We constateren ook dat er nogal wat vacatures zijn waar het gaat om de 
voorgangers en we weten dat een aantal komend jaar of in 2024 met emeritaat 
gaat. Het wordt lastig om die vacatures voor voorgangers, die meestal ook steeds 
iets kleiner van omvang worden, in te vullen. Het helpt om dat samen te doen als 
een aantal gemeenten met elkaar; het helpt om te kijken of je op dat vlak kunt 
samenwerken met een andere gemeente. Wij verwachten dat het noodzakelijk 
zal zijn op dit punt ingrijpende maatregelen te treffen. In ons nieuwe beleidsplan 
dat vermoedelijk in mei op de classicale vergadering wordt besproken zullen we 
daar aandacht voor vragen en hopelijk samen kunnen zoeken naar oplossingen. 
  

Tot slot 
Om met Paulus te spreken: Heb elkaar lief en laat u aanvuren door de Geest en 
dien zo de Heer. 
  

ds. Jan Hommes 
Classispredikant classis Groningen-Drenthe 

06-51999711 
j.hommes@protestantsekerk.nl 
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VEERTIGDAGENTHEMA NBG: ‘WIE IS JEZUS’  
De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel 
een tijd waarin veel christenen zich bepaalde 
dingen ontzeggen om zich te bezinnen op 
vragen die ertoe doen. Eén zo'n vraag koos het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) als thema voor deze periode: 
‘Wie is Jezus?’ Daarover gaat het in het gratis dagboekje. 
 ‘”Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Deze vraag van Jezus aan zijn leerlingen is 
vandaag even actueel als 2000 jaar geleden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd 
Buitenwerf. ‘De weken vóór Pasen zijn een uitgelezen moment om stil te staan 

bij ons eigen antwoord. Het dagboekje werpt licht op het 
veelzijdige beeld van Jezus dat uit de evangeliën en de 
brieven in het Nieuwe Testament ontstaat. Ook teksten uit 
het Oude Testament die de eerste christenen in verband 
brachten met Jezus, komen langs. Een volledig plaatje van 
wie Jezus was en is, is waarschijnlijk onmogelijk te geven. 
Toch worden we uitgenodigd om telkens opnieuw 
antwoord te geven op die vraag.’ 

 

Dagboek ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ 
Het dagboekje ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ bevat voor elke dag in de 
veertigdagentijd een Bijbelgedeelte met korte uitleg en een vraag om over na te 
denken. Het boekje leidt lezers door het Oude en het Nieuwe Testament, 
waardoor ze steeds meer ontdekken over wie Jezus is. Het is gratis aan te vragen 
via bijbelgenootschap.nl/40dagenkerk. 
 
 
WEEK VAN GEBED IN TEN POST 
Sinds een paar jaar doen we in Ten Post mee met de Week 
van  Gebed. Drie avonden in de week komen we bij elkaar 
om het stukje van de dag te bespreken uit het themaboekje 
en samen te bidden. 
Ook dit jaar kwamen we bij elkaar. Het waren mooie 
avonden, goede gesprekken van hart tot hart. 
We mochten bidden voor de nood in de wereld, voor mensen die te lijden hebben 
onder onrecht en ongelijkheid, voor mensen die te maken hebben met armoede, 
wereldwijd maar ook dichtbij, voor persoonlijke omstandigheden en ook voor 
de diverse kerkelijke gemeenten waar we mee verbonden zijn. 
Alleen we waren al deze drie avonden met dezelfde zes tot acht mensen. Dat 
bracht ons aan het denken: gaan we hier mee door?  Een gebedsbijeenkomst 
heeft toch wel een hoge drempel voor de niet-doorgewinterde kerkganger. 
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Vandaar dat we voor komend jaar ook verschillende andere dingen hopen te 
organiseren waar je gemakkelijk binnen kunt lopen, te beginnen met een 
filmavond eind maart. 
We zoeken immers niet alleen naar verbinding tussen christenen onderling, maar  
hebben juist ook het verlangen om zichtbaar en benaderbaar te zijn voor iedereen 
in het dorp,  om iets positiefs te kunnen betekenen voor onze omgeving.  
De zomerse Dorpsdienst hopen we zondag 9 juli te houden, waarschijnlijk weer 
in het Dorpshuis. Maar daarover later meer. 
 

    de Christelijke Werkgroep Ten Post e.o. 
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ZIJN HAND 
 
Lezen: Psalm 105: 1-9 
 
Voor wie het zien wil, ligt - onder een dikke laag woestijnzand - de hand van 
God. Onder zware soldatenvoeten, onder eeuwen onderdrukking, onder 
kapotgeslagen ruggen en onbetaalde arbeid, soms bijna onherkenbaar, ligt zijn 
hand. 
Soms komt die even aan de oppervlakte, in een wervelende opeenvolging van 
gebeurtenissen. Dan wordt water bloed en worden slaven een vrij volk. Dan 
komt er brood uit de hemel en water uit de rots. Dat zijn de ijkpunten, de 
momenten om op terug te kijken, de signalen die ons eraan herinneren: onder 
alles ligt zijn hand. 
 
Maar veel vaker is het zoeken. Dan is zijn hand er alleen voor wie het wil zien. 
Voor wie goed van geloof is - want in de wirwar van het wereldgebeuren is 
willekeur veel aannemelijker. De twijfel is toegankelijker dan het geloof. Waar 
is Gods hand onder honger en dorst, onder oorlog, onder al het leed? Manna is 
schaars en de kwakkels vliegen doorgaans over. 
 
En toch. 
 
Aarzelend kijken we naar de ijkpunten. Of misschien wel: naar het ijkpunt. 
Waar Gods hand gebonden werd. Waar zijn hand zich machteloos liet 
vastpinnen op de onoplosbare wirwar van wereldleed. Maar we kijken ook naar 
dat ene moment, dat Gods hand alles omverwierp wat wij vanzelfsprekend 
achtten. 
En we zien zijn hand op het moment dat wij de hoop hadden opgegeven, 
uitgestrekt, zegenend: "Vrede zij met jullie." 
 
Die hand, die groet, die God laat ons aarzelend belijden: het loopt Hem niet uit 
de hand. 
 

Tekst: Pieter-Jan Rodenburg 
Illustratie: Jedi Noordergraaf 

Overgenomen uit: Geijkt op deze grond, 25 psalmmomenten.  
een uitgave van de Evangelische Omroep. 
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AGENDA FEBRUARI 
05 feb Koffiedrinken na de morgendienst 
 

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

20 feb Mannenvereniging ‘Immanuël’ in het Hervormd Centrum 
  aanvang: 19.45 uur. 
 

21 feb Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 
aanvang: 19.45 uur. 
 

26 feb Koffie-plus-Broodje na de morgendienst 
  zie pagina 6 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 


