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MEDITATIE      

Jezus door de duivel op de proef gesteld 
(Lucas 4:1-13) 

 
 

BIJ HET BEGIN VAN DE LIJDENSTIJD 
 

Een wereld zonder honger en armoede, wie zou het niet willen? Een 
onomstotelijk bewijs van Gods bestaan en betrokkenheid, wie zou daar niet blij 
mee zijn? Als je de keus krijgt of de vernieuwing van de aarde vandaag kan 
plaatsvinden, wie zou er dan niet voor kiezen? 
Het lijken vanzelfsprekendheden en op het eerste gezicht zouden we op alledrie 
de vragen bevestigend antwoorden. Tuurlijk, dat willen we toch allemaal? Maar 
Jezus zegt op al deze deze vragen nee bij de verzoeking in de woestijn.  

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 weigert om van stenen brood te maken, laat de mogelijkheid liggen van een 
Godsbewijs en slaat de snelle weg naar een koninkrijk onder Zijn leiding af. Hij 
doet het anders dan wij, zoals het verhaal van Adam en Eva in het Paradijs ons 
voorspiegelt. Zij bezweken voor de verleiding van het kwaad, van de belofte van 
meer inzicht en meer macht. Jezus houdt daarentegen vast aan de weg die God 
uitgestippeld heeft, niet alleen hier in de woestijn maar ook in de rest van Zijn 
leven.  
De verzoekingen lijken specifiek op Jezus gericht, maar ze zijn ook universeel. 
We komen ze in ons leven op allerlei momenten tegen zoals de vragen waarmee 
de meditatie begint laten zien. Natuurlijk is het zo dat na veertig dagen vasten 
het heel aanlokkelijk is om het aanbod van brood aan te nemen en zo de 
knorrende maag tevreden te stellen. Maar het gaat over meer dan dat. Deze 
verleiding is symbool voor het zoeken naar een makkelijke en snelle bevrediging 
van onze menselijke behoeften. Die kunnen door egoïstische motieven 
ingegeven worden, en dan is het volkomen begrijpelijk dat Jezus nee moet 
zeggen. Maar stel dat Jezus de stenen in de woestijnen van Oost-Afrika in broden 
kon veranderen, dan wordt het een ander verhaal. Dan zou het hongerprobleem 
gelijk opgelost zijn, waarom zou Jezus dat niet doen? Met de tweede verleiding 
speelt Satan ook heel geniepig in op het verlangen naar een betere wereld. Jezus 
krijgt een makkelijke weg aangeboden om Zijn doel te bereiken. Hij is toch 
gekomen om een nieuwe wereld mogelijk te maken. Dat kan heel makkelijk zegt 
Satan: Jezus hoeft alleen maar te knielen en Hij ontvangt alle macht op aarde. 
Waarom zou Jezus dat niet doen? Als Hij de macht eenmaal heeft dan kan Hij 
toch alles goed maken?  "Het doel heiligt dan het middel." Of je zou ook kunnen 
zeggen: "Het maakt niet hoe je er komt, als je er maar komt." Jezus’ afwijzing 
van deze verleiding laat ons zien dat wij moeten oppassen met zo te denken.  
Het doel heiligt zeker niet alle middelen en er zit een groot gevaar in om daar 
wel van uit te gaan. De derde verleiding lijkt voor Jezus de minst moeilijke. Als 
Zoon van God had Hij dat bewijs toch niet nodig? Maar op het moment dat Jezus 
aan het kruis schreeuwt: "Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten?!" 
Dan voelen we allemaal aan dat het dan anders ligt. Op dat moment moet die 
verleiding intens geweest zijn. In Zijn kreet horen we Zijn wens om iets van God 
te merken, maar het komt niet. Toch bezwijkt Jezus’ geloof, zijn vertrouwen in 
Zijn Vader, niet. Ook aan het kruis zwicht Jezus niet voor de verleidingen en 
daardoor brengt Hij veel meer dan wat in de verleidingen aangeboden wordt. 
Hij laat zien dat God ons geen snelle behoeftebevrediging belooft, maar wel dat 
de weg van moed en volharding uiteindelijk beloond zullen worden. Hij laat zien 
dat het lijden ons niet bespaard zal blijven, maar ook dat de weg door het lijden 
heen niet doodloopt maar tot het leven leidt. Door niet te kiezen voor een tijdelijk 
aards koninkrijk gebaseerd op macht, maakt Hij de weg open naar een eeuwig 
koninkrijk gebouwd op genade en liefde.  
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Doordat Hij afziet van persoonlijk gewin en persoonlijke redding, brengt Hij 
redding voor de gehele wereld. Zo laat deze gebeurtenis aan het begin van Jezus’ 
optreden al zien waar het ook aan het einde om gaat. Dat is het wonder waar we 
steeds bij stil mogen staan, in het bijzonder in deze weken voor Pasen. 
 

ds. Wouter van Wingerden 
 
 
UIT DE KERKENRAAD 
D.V. donderdag 11 mei hopen we de voorjaarsgemeenteavond te houden. In ieder 
geval staan dan de jaarrekening 2022 van de kerkrentmeesters en de jaarrekening 
van de diaconie op de agenda. Het kost nog wat tijd om de jaarrekeningen netjes 
op te stellen, vandaar dat het mei wordt. We hopen dan ook meer te kunnen 
vertellen over hoe we als gemeente verder kunnen en willen gaan.  
 

Toekomstvisie 
In de afgelopen periode is er veel tijd en energie gestoken in het proces rondom 
de losmaking van ds. van Wingerden van onze gemeente.  
We kregen vorig jaar als opdracht van de visitatoren: “Bezin je op wat voor 
gemeente je bent en wilt zijn en geef dat vorm in het beleidsplan”. 
Daar hopen we in de komende maanden mee aan de slag te gaan: Wat kenmerkt 
ons? Wat vinden we belangrijk? Wat willen we koesteren? Wat missen we? Hoe 
zien we onze gemeente over vijf jaar? Waar moeten we beter op letten? Ik verzin 
deze vragen nu ter plekke en waarschijnlijk kunt u / kun jij er nog meer en veel 
betere bedenken. Maar belangrijker is: Heb jij / heeft u er ook antwoorden op? 
Laat het ons weten: nu of op de komende gemeenteavond. We stellen uw / jullie 
inbreng hierin erg op prijs, juist omdat we met een klein clubje zijn. 
Het allerbelangrijkst is natuurlijk het antwoord van de Heer van de Kerk, 
tenslotte zijn wij allemaal slechts de arbeiders op Zijn akkertje in Stedum- LWT.  
Laten we daar in ons gebed ook om vragen. 
 

Versterking van de diaconie 
De tweede opdracht die we meekregen van de visitatiecommissie betreft de 
versterking van de kerkenraad. Dankbaar zijn we dat sinds november 2022 de 
vacatures voor zowel de ouderling-kerkrentmeesters als de ouderlingen vervuld 
zijn. Maar er is nu nog steeds slechts één diaken. Volgens de kerkorde is het 
wenselijk dat er meerdere diakenen zijn. De diakenen beheren immers de gaven 
die bestemd zijn voor de ‘armen’, mensen die hulp behoeven. Dat is een 
verantwoordelijkheid die je liever niet alleen draagt, maar deelt met anderen. 
Uit ervaring weet ik dat het niet de meest tijdrovende en zwaarste taak is in de 
kerkenraad. Het is wel een heel mooie taak, omzien naar de ander, handen en 
voeten geven aan naastenliefde en daarin de andere gemeenteleden meenemen.  
  



5 
 

Met wat meer mensen kun je meer doen, misschien wel meer voor de mensen in 
de directe omgeving. We zijn heel blij met de geboden praktische hulp, maar we 
verlangen naar versterking van de diaconie, juist ook vanwege het meedenken 
in de kerkenraadsvergaderingen. De diaconie is nu ook erg kwetsbaar en niet 
toekomstbestendig. Vandaar dat we besloten hebben om nog een keer de 
gemeente te vragen om namen aan te dragen van mensen die u / jij geschikt acht 
als diaken. We hebben elkaar immers nodig. 
Misschien zijn er bij de mensen die eerder geen mogelijkheden zagen, inmiddels 
drempels weggenomen en willen zij het heroverwegen. 
Belijdende leden kunnen de namen schriftelijk en ondertekend, uiterlijk  
maandag 20 maart, inleveren bij de scriba of de andere kerkenraadsleden. 
 

Dienst in de feestweek van Stedum. 
Er zijn plannen voor een dienst op zondagmorgen 4 juni in de feestweek van 
Stedum. We zijn ons er van bewust dat we dan in vrij korte tijd drie van onze 
eigen diensten opgeven. Zondagochtend 23 april: Springtime in Ten Boer, 
zondagochtend 9 juli: Dorpsdienst in Ten Post (georganiseerd door de 
Christelijke Werkgroep) en dan nu zondag 4 juni in Stedum. 
Toch hebben we besloten hiervoor onze eigen ochtenddienst te laten vervallen. 
Het is mooi om te zien dat er nu ook in Stedum de mogelijkheid wordt 
geschonken om het evangelie buiten de gebruikelijke kerkmuren te laten horen. 
Voor de avonddienst proberen we een voorganger te vinden in plaats van de 
geplande online-dienst. 
 

Verschuiving in het rooster. 
Vanwege de toneeluitvoeringen in het Hervormd Centrum, wijken we een paar 
keer af van het vaste rooster (3e zondag van de maand in Lellens). Even goed 
kijken in welk dorp er dienst is dus. 
 

     de kerkenraad 
 
 

KERKBALANS 2023 
De actie Kerkbalans ligt al een aantal weken achter ons 
en wij kunnen u vertellen dat tot op heden een bedrag is 
toegezegd van € 20.500,-. Wij hebben nog niet alle 
antwoordenveloppen retour en verwachten u in het 
volgend kerkblad opnieuw de stand van Kerkbalans 2023 
te vermelden. 
Gelukkig mochten wij ook al enkele toegezegde bedragen ontvangen. 
Hartelijk dank voor de toegezegde en ontvangen bedragen. 
 
 
 
 

de kerkrentmeesters 
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VAN DE DIACONIE 
Via de diaconie is er door u royaal gegeven voor de slachtoffers van de 
aardbevingen in Syrië en Turkije. Heel erg mooi dat u de diaconie zo ruim van 
middelen voorziet, zodat wij als gemeente de slachtoffers in dit gebied financieel 
kunnen helpen. Heel hartelijk dank daarvoor.   
Wilt u ook geven aan noodhulp in Syrië/Turkije, dan kan dat uiteraard. U kunt 
uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie (zie 
daarvoor de colofon op pagina 2) onder vermelding van Hulp Aardbeving. 
Er is ook een gift via de ouderling binnen gekomen van € 10,00 voor het 
bloemenpotje. Hartelijk dank.  
We bevelen alle doelen van harte bij u aan: financieel, maar ook in uw gebeden. 
 

de diaconie 
 
MANNENVERENIGING IMMANUËL 

Uitnodiging voor onze Mannenvereniging op 
D.V. maandag 20 maart 2023 in het Hervormd 
Centrum in Stedum. Aanvang 19.45 uur. 
De Bijbelstudie voor die avond is uit de 
Hervormde Vaan nummer 10 van december 
2022, Openbaring hoofdstuk 8. 
Voor de volgende vergadering is D.V. de datum 

afgesproken in het Hervormd Centrum voor 17 april. Wij hopen u allen te 
ontmoeten. 

 het bestuur 
 

                                                        
KOFFIEOCHTEND TEN POST 22 MAART 

Woensdag 22 maart hopen we de volgende 
koffieochtend in Ten Post te houden. In januari hielden 
we een ‘Wie kent Holland’-quiz. Er werd fel gestreden 
om de eer en als prijs een doosje echte Chauvinistische 
Wilhelmina-pepermunten. 
Deze koffieochtend houden we het rustig met gewoon 
koffie, koek en een praatje. 
We beginnen om 10.00 uur in ‘de Hoeksteen’, na 11.30 
uur sluiten we het weer af. Van harte welkom. 

 

de Christelijke Werkgroep Ten Post 
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KERKDIENSTEN STEDUM-LELLENS-WITTEWIERUM-TEN POST 
MAART 2023 

 
 

5 MRT Dienstdoende ouderling P. Oldenhuis
3e Lijdenszondag

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

8 MRT Dienstdoende ouderling J. Sevenhuijsen
Biddag voor gewas en arbeid

19:30 uur : Dhr. A. Riepma, Assen

12 MRT Dienstdoende ouderling M. de Vries-van Schaik
4e Lijdenszondag

9:30 uur : Ds. W. van Weelden, Oud-Alblas
19:00 uur : Ds. G.J. Roest, Stedum

avonddienst van 3 maart 2013

19 MRT Dienstdoende ouderling P. Oldenhuis
5e Lijdenszondag

9:30 uur : Kand. H.J. van der Wal, Groningen
19:00 uur : Ds. J.A. van den Berg, Groningen

avonddienst van 3 april 2011

26 MRT Dienstdoende ouderling M. de Vries-van Schaik
6e Lijdenszondag

9:30 uur : Ds. M. de Jager, Dwingeloo
19:00 uur : Dhr. J.C.A. van den Berge, Sebaldeburen

2 APR Dienstdoende ouderling J. Sevenhuijsen
Palmpasen, voorbereiding Heilig Avondmaal

9:30 uur : Ds. C.G. op 't Hof, Siddeburen
19:00 uur : Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

avonddienst van 29 maart 2015

Lellens

ZONDAG

Herv. Centr.
Herv. Centr.

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

ZONDAG

Lellens
online

ZONDAG

Herv. Centr.

WOENSDAG

ZONDAG

Lellens

Lellens

Herv. Centr.
online

ZONDAG

online
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COLLECTEN KERKVOOGDIJ / DIACONIE 
Nog even de mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten op een rijtje: 
* 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 
 
KERKVOOGDIJ  
De collecte van januari, bestemd voor de predikantsplaats bedroeg € 334,25. 
Voor december is nog € 25,- nagekomen; dit maakt het totaal op € 352,70 en is 
bestemd voor onderhoud gebouwen. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de 
collecten.  
Tevens mochten wij een extra gift ontvangen van € 8.000,-; hiervoor ook onze 
hartelijke dank. 
De collecte in maart in bestemd voor het Quotum. Hieronder de QR code voor 
de collecte in februari en maart. En verder kunt u uw bijdrage geven via de in dit 
kerkblad vermelde mogelijkheden. 

 
Collecte februari                  Collecte maart 
Verwarming            Quotum 

 
 

COLLECTE BIDDAG 
Op de tweede woensdag in maart vieren wij Biddag voor gewas en arbeid. Er 
wordt niet alleen gebeden voor een goede oogst, maar ook voor alles wat wordt 
gedaan om mensen te voorzien van ‘ons dagelijks brood’. 
Woensdag 8 maart vieren wij Biddag in een dienst in de kerk van Lellens. Wij 
vragen om Zijn Zegen over ons leven en werk, en dat van anderen. Wij belijden 
op deze dag dat Hij de bron van al het goede in de wereld is, en dat wij mensen 
afhankelijk zijn van Zijn genade.  
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Het is zodoende ook een moment van bewustwording. Wij getuigen op Biddag 
van Zijn genade, door stil te staan bij de goede dingen die Hij ons heeft gegeven 
in ons persoonlijke leven en aan deze wereld, waarvoor wij mensen dankbaar 
mogen zijn. Wij vragen God in ons gebed om ook in het komende jaar weer Zijn 
genade te schenken aan onze gemeente en aan deze wereld. Maar wij herkennen 
daarnaast ook dat bijvoorbeeld de welvaart en veiligheid van de samenleving 
waarin wij leven niet vanzelfsprekend zijn, en niet op alle plaatsen in de wereld 
in gelijke mate gegeven zijn. Velen in deze wereld leven in armoede en 
onzekerheid en ervaren onrecht en wij vragen God in ons gebed op biddag 
daarom ook om gerechtigheid voor allen in deze wereld en voorspoed voor de 
minderbedeelden. 
 

De kerkrentmeesters houden deze dienst een extra collecte die 
bestemd zal zijn om Gods woord van genade te blijven 
verkondigen in deze gemeente maar ook daarbuiten. Wij bevelen 
deze collecte van harte bij u aan.  
Hiernaast ziet u de QR code voor Biddag 2023.  

 

de kerkrentmeesters 
 

BIJ DE DIACONIECOLLECTEN: 
De opbrengst van de diaconiecollecten in maart is 
bestemd voor stichting HOE. 
Stichting HOE – Hulp Oost Europa ondersteunt in 
de West-Oekraïne het christelijke kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’. Er 
wonen ongeveer 80 meisjes in een huis. De meisjes die in het tehuis wonen, zijn 
afkomstig uit staatsweeshuizen of probleemgezinnen. Een aantal kinderen is 
opgenomen omdat ze door hun handicap niet thuis verzorgd kunnen worden. 
Op het moment dat de meisjes het 
kindertehuis binnenkomen, wordt snel 
duidelijk dat ze al veel achter de rug 
hebben. Ze hebben een achterstand 
waardoor het lijkt of ze zwakbegaafd 
zijn. Vaak blijkt dit enorm mee te 
vallen en zijn ze met de juiste 
begeleiding al snel zindelijk, leren ze 
lopen en kunnen ze zich verstaanbaar 
maken. 
Door de goede verzorging, de liefde 
en aandacht die de meisjes krijgen, 
bloeien ze vaak snel op. Uiteindelijk kunnen de meeste meisjes zelfs naar school. 
Al sinds vele jaren bestaan er banden met de meisjes in het kindertehuis.  
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Een aantal gemeenteleden sponsort ook één van de meisjes. Hieronder vindt u 
daar wat meer informatie over. 
De collecten van harte bij u aanbevolen! 

       de diaconie  
 
 
KINDERTEHUIS ‘DE BARMHARTIGE SAMARITAAN’ IN NAGYDOBRONY, 
OEKRAÏNE 

In het kindertehuis wonen uitsluitend meisjes. 
Het is een hele organisatie om deze meisjes, die 
allemaal een ‘rugzakje’ hebben te begeleiden 
en te onderhouden. Bij het éne meisje is het dat 
haar ouders alcoholist zijn, bij het andere 
meisje is er geen geld zodat er niet goed voor 
haar gezorgd kan worden, of er is geen vader en 
de moeder werkt in de prostitutie enz., enz.  
In de laatste berichtgeving die wij mochten 

ontvangen werd vermeld dat er op dit moment 86 meisjes zijn.  
Het wisselt soms, dit komt omdat er steeds nieuwe meisjes komen maar ook dat 
er weer meisjes weg gaan omdat ze weer opgehaald worden door hun ouders of 
familie, soms worden ze geadopteerd, en er zijn ook meisjes die een baan hebben 
gevonden of een levenspartner en zo hun eigen weg gaan vervolgen. 
Nu, met de oorlog in Oekraïne, is het een moeilijke tijd, en dat merken ze ook in 
het kindertehuis. Gelukkig kunnen ook veel dingen wel doorgang vinden. Ze 
kunnen naar school en zo af en toe probeert men ook iets leuks te organiseren 
zodat de meisjes niet al te erg met de oorlog worden geconfronteerd.  
Het kindertehuis wordt geholpen door de Stichting HOE (Hulp Oost-Europa). 
De stichting verzorgt hulptransporten, en onderhoud contacten over wat er moet 
en gaat gebeuren enz., enz. 
Ook is er een afdeling om sponsorouders te regelen. Wat houdt dit in: 
Deze afdeling probeert voor elk meisje één tot ongeveer vier adressen te vinden. 
Het adres krijgt een meisje waarvoor men maandelijks een bedrag van € 30.- 
overmaakt om zo bij te dragen aan het onderhoud, studie en alles wat een kind 
maar nodig heeft. De sponsorouders worden regelmatig op de hoogte gehouden 
door een nieuwsbrief van het kindertehuis. Hierbij is dan ook één keer in het jaar 
een foto van het meisje dat door u/jou gesponsord wordt met een schrijven hoe 
het met het meisje gaat. Ook kunt u zelf post naar het meisje sturen en er is zelfs 
de mogelijkheid om af en toe iets te schrijven en zo zelf contact onderhouden 
met uw/jouw sponsormeisje. De taal in het kindertehuis is Hongaars, u denkt dit 
kan ik niet, dit is niet erg: de briefjes/kaartjes die u wilt sturen kunnen worden 
vertaald door de coördinator sponsormeisjes mevr. Mieke den Boer-Snoei.  
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Door de nieuwsbrieven, jaarlijks een foto van het meisje en een schrijven over 
haar kun je volgen hoe de ontwikkelingen van het meisje gaat. 
Het is natuurlijk een hele opgaaf om zo’n tehuis draaiende te houden, maar de 
meisjes wonen er met veel plezier. 
Wat betreft het volgen van een sponsormeisje kunnen wij uit ervaring spreken. 
Wij begonnen in 2007 met een meisje financieel mede te onderhouden, ze was 
toen tien jaar. In 2010 zijn we samen met twee dochters naar het kindertehuis 
geweest en hebben we haar een beetje leren kennen en we hadden samen een 
paar fijne dagen.  
In 2012 zijn we, zoals u misschien nog wel weet, met een groep van de kerk naar 
het kindertehuis geweest om daar het speeltuintje op te knappen. Toen mochten 
we haar ook weer ontmoeten en konden we ondanks de taal elkaar weer spreken 
en opnieuw weer een fijne tijd met haar en de andere meisjes hebben. We 
volgden haar qua opleiding, bezigheden, relaties ook via briefcontact. Met haar 
ging het goed en in 2020 is ze in overleg met het kindertehuis vertrokken naar 
Engeland en kwam bij een kennis in huis van een pastor die werkzaam is in 
Oekraïne. Voor haar een goede ontwikkeling, zij kreeg daar verder begeleiding 
zodat ze nu daar een bestaan heeft opgebouwd.  
In juli 2021 hield haar hulp vanuit het kindertehuis op en dus ook van ons, maar 
we hebben zo af en toe nog contact en dan in het Engels . 
We hebben toen toch een nieuw meisje tot ons sponsorkind in het kindertehuis 
genomen. Dit meisje was acht jaar toen ze in het kindertehuis kwam. Zij kwam 
vanuit een staatsweeshuis, maar dit zijn doorgangshuizen en daar kunnen ze niet 
langer blijven dan drie maanden. Er was verder weinig van haar bekend. Dit was 
maar van korte duur want zij werd in okt/nov 2022 geadopteerd. Dit gebeurt wel 
vaker en gelukkig gebeurt dit niet zomaar. De mogelijke adoptieouders komen 
meerdere keren naar het kindertehuis en het meisje gaat ook meerdere keren naar 
het eventuele adoptiegezin om zo te kijken of ze bij elkaar passen en aan elkaar 
te wennen. Wij hopen en gaan er vanuit dat ook zij bij haar adoptieouders een 
goede toekomst tegemoet mag gaan. 
Ons werd opnieuw gevraagd om een nieuw meisje als sponsorkind financieel te 
ondersteunen. Nu hebben wij sinds december 2022 een meisje van anderhalf 
jaar. In de informatie die we over haar hebben ontvangen lezen we dat ze één 
jaar was toen ze in het kindertehuis kwam. Over haar ouders, en ook de reden 
waarom, wordt niet gesproken. Wel dat ze het fijn vindt in het kindertehuis, ze 
is vrolijk en blij, ze kan nu ook al lopen. Ook zijn er twee nichtjes van haar (vijf 
en negen jaar oud) in het kindertehuis en die vinden het fijn dat ze weer bij hun 
nichtje kunnen zijn. Wij hopen ook dat zij een fijne en goede tijd in het 
kindertehuis mag hebben en zich zo kan ontwikkelen dat ook zij een goede 
toekomst mag opbouwen. 
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Zoals u kunt lezen is de start van het leven van deze meisjes niet goed. Door 
goede begeleiding aandacht, hulp, liefde, enz. kunnen ook deze meisjes aan een 
toekomst werken en denken. 
Het kindertehuis is een Christelijk tehuis, hier wordt ook het evangelie verteld 
door beeld, woord en daad.  
Er is een dominee / pastor aanwezig die vertelt over en onderwijst in het geloof. 
Er is samenwerking met de plaatselijke kerk waar de meisjes op zondag ook naar 
de diensten gaan. 
Verder is in het tehuis een afdeling met meisjes met een beperking, lichamelijk 
of geestelijk. 
Gelukkig is er geen onderscheid tussen ‘deze’ of ‘gewone’ kinderen en worden 
ook zij hier opgevangen en met alle zorg begeleid en geholpen. 
Wanneer u dit leest begrijpt u dat dit veel onkosten met zich mee brengt, wij 
vinden het dan ook fijn dat de diaconie van onze gemeente hiervoor een collecte 
houdt en bevelen deze van harte bij u aan. 

 
Wanneer het Gronings je moedertaal is, is het vaak ook de taal van je hart, het 
komt dichtbij. Hoe dichtbij klinkt Psalm 23 wanneer je, in plaats van een donker 
dal, aan een onverlicht pad op het Groninger vlakke land denkt. 
 

Psaalm 23 
Psaalm van David. De HEER is mien hedder, 
k heb naargens gain verlet om. 
 

Hai let mie ja deelliggen in mooi gaail gruinlaand. 
Hai brengt mie aal zuitjes 
noar wotter in rust. 
 

Hai geft mie nije kracht, en laaidt mie langs n vaaileg pad 
tot eer van zien noam. 
 

Al mos ik in t duustern bie t pad, ik zol nait baang wezen: 
ie binnen ja bie mie, 
joen stòk en joen staf, 
dij geven mie moud. 
 

Ie nuigen mie aan toavel veur t oog van de vijand, 
ie zaalven mie mit eulie, 
mien beker lopt over. 
 

Gelok en joen laifde binnen om mie tou zo laank as ik leef, 
zo laank as ik leef, 
mag ik wonen in t hoes van de HEER. 
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SAMENKOMSTEN IN DE STILLE WEEK OP 3, 4, 5 EN 8 APRIL 2023 
 

‘Wie is Jezus?’ 
Het thema voor de Stille Week sluit aan bij 
het NBG-thema voor de veertigdagentijd.  
In de samenkomsten in de Stille Week gaan 

we kijken en luisteren naar wie Jezus is en wat hij voor de mensen toen en voor 
ons nu kan betekenen. 
De samenkomsten worden dit jaar in de gereformeerde kerk van Stedum 
gehouden (Bedumerweg 32) op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag. Op 
donderdag en vrijdag zijn er geen samenkomsten. 
We beginnen elke avond om zeven uur. Een samenkomst duurt ongeveer een 
half uur. Iedere avond willen we met elkaar zingen, is er een korte overdenking, 
een muzikaal moment en een stiltemoment. 
U en jij wordt van harte uitgenodigd om een of meerdere samenkomsten in de 
Stille Week mee te beleven. 
De samenkomsten zijn ook digitaal te beluisteren. Meer informatie daarover in 
het volgende kerkblad. 

NBG-werkgroep Stedum/Westeremden 
 
 
NIEUWE JEUGDRUBRIEK 
Bij de nieuwe start van het kerkblad vroeg de redactie van dit kerkblad om 
suggesties voor een nieuwe rubriek. 
Iemand stelde voor om een rubriek te beginnen met het oog op de jeugd en heeft 
daarbij aangeboden om de invulling de komende tijd voor de rekening te nemen. 
Dat aanbod nemen we graag aan. Hieronder leest u de eerste bijdrage. 
 
EENHEID IN DE GEMEENTE 
Iedereen heeft een andere geloofsbeleving en daarmee een andere manier om het 
geloof vorm te geven. Je geloofsbeleving is mede afhankelijk van je opvoeding, 
je karakter, je levensfase en de omstandigheden van het moment. Binnen kerken 
is het dan ook vanzelfsprekend dat er verschillen bestaan in de manieren van 
geloven en ook onze kerk heeft daar mee te maken. Om met al deze verschillende 
mensen en geloofsbelevingen een gezonde kerk te kunnen zijn, is het belangrijk 
om naar elkaar te luisteren en een weg te bewandelen waar iedereen zich thuis 
in voelt. De geloofsbeleving van ieder gemeentelid zou een plekje moeten 
hebben in het reilen en zeilen van de kerk. Dat betekent niet dat iedereen zijn of 
haar zin altijd zal krijgen maar dat er gezocht moet worden naar balans en dat 
we elkaar tegemoet moeten komen.  
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Een gemeente kan een geheel vormen die bestaat uit individuele puzzelstukjes 
gemixt in een doos maar een gemeente kan ook een geheel vormen door als 
individuele puzzelstukjes naar elkaar op zoek te gaan, jezelf te verplaatsen en te 
plaatsen in het geheel van de puzzel. In het laatste geval staat elk puzzelstukje in 
verbinding met alle andere puzzelstukjes en past alles perfect in elkaar. Elk 
puzzelstukje heeft zijn of haar eigen plekje en toevoeging aan het geheel. In dit 
geval is er werkelijk sprake van een eenheid. Ik denk dat er in onze kerk nog 
ruimte is om de puzzel van de gemeente, bestaande uit de puzzelstukjes van de 
gemeenteleden met ieder een eigen geloofsbeleving, netjes te organiseren en met 
elkaar te verbinden tot een geheel.  

Het vormen van de puzzel begint bij het tweede grote 
gebod: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Vanuit die liefde 
voor elkaar vloeit als vanzelf de acceptatie van elkaar 
en de roering om elkaar zo warm mogelijk te 
ontvangen, ook al kunnen de onderlinge verschillen 
nog zo groot zijn. Laat de kerk een voorbeeld zijn waar 
iedereen welkom is en met liefde ontvangen wordt. Waar jong en oud, gelovig 
en niet gelovig, conservatief en progressief, man en vrouw geen tegenstellingen 
of verschillen vertegenwoordigen maar samen een eenheid vormen. 

“Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat;  
ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam.  
Zo is het ook met het lichaam van Christus”.  
(1 Korintiërs 12: 12) 

Om de geloofsbeleving van de jeugd meer bij de gemeente te betrekken, zal er 
in de volgende edities van het kerkblad steeds een stukje aan dit onderwerp 
gewijd worden. 

 
 
VERSLAG VOLLEYBALTOERNOOI 
Zaterdag 4 februari hebben we vanuit de gemeente mee gedaan aan het 
volleybaltoernooi van de Ring Ommelanden. Er deden maar liefst tien teams 
mee uit verschillende gemeenten. Ons eigen team was goed in vorm en we 
hebben aan het eind van de avond de finale mogen spelen. Fanatiek als we waren, 
was het een enorm leuke wedstrijd. De teamleden vlogen door het veld en 
sprongen in de lucht om elke bal te pakken. Ondanks de inzet zijn we op de 
tweede plek geëindigd en hebben we de wisselbeker aan het winnende team 
moeten overhandigen. We hebben met z’n allen een enorm gezellige en sportieve 
avond gehad en we hopen volgend jaar weer mee te kunnen doen! 
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MIJN HERDER 
 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
 
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
 

Tekst en muziek: Anneke van Dijk-Quist  
© 2013 Stichting Sela Music 

Mijn Herder is te vinden op het album IK ZAL ER ZIJN van Sela 
 
 

 
 

D.V. om te noteren: 
 

Gemeenteavond op donderdag 11 mei in het Hervormd 
Centrum in Stedum. 
 
► U komt toch ook?  
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AGENDA MAART 
07 mrt Catechese in het Hervormd Centrum 
  jongste groep: van 19.00 tot 19.45 uur. 
  oudste groep: van 19.45 tot 20.30 uur. 
 

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

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

Kerkenraadsvergadering in het Hervormd Centrum 
aanvang: 19.45 uur. 

 

22 mrt Koffieochtend in ‘de Hoeksteen’ in Ten Post 
  van 10.00 tot 11.30 uur. 
 

02 apr Koffiedrinken in de kerk van Lellens 
  aansluitend aan de morgendienst 
 

03, 04, 05 en 08 apr Samenkomsten in de Stille Week 
    in de gereformeerde kerk van Stedum 
    aanvang: 19.00 uur. 

 

  
 
 


