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Eredienst 
Deze zondag gaat onze oud-voorganger ds. Wilschut voor en volgende week zondag 
(6 juni) ds. Pierik uit Drachten. Op 13 juni hoop ik zelf weer in onze gemeente voor te 
gaan en te preken over de ‘’gaven van de Geest’’ of, zoals ze ook wel genoemd 
worden, ‘’de genadegaven’’. Dit als vervolg op de Pinksterverkondiging over de 
vervulling met de Geest. U kunt alvast ter voorbereiding 1 Korinthe 12 of Romeinen 
12:1-8 lezen. Op dv. 4 juli hoop ik in de verkondiging met jullie stil te staan bij de weg 
die de genadegaven overtreft: de liefde (1 Kor. 13). 

 
Overdenking 
Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, ligt al weer achter ons. Al snel laten 
we dit heilsfeit inderdaad weer achter ons liggen. Veel christenen denken dat het tot 
geloof komen het belangrijkste moment van Gods werk in hun leven is. Maar dat is 
niet zo. Heel het christenleven is Pinksteren. Of lente. Want zoals de lente ieder jaar 
opnieuw plaats vind, zo moet eigenlijk het leven van een christen voortdurend 
‘’uitbotten’’ of ‘’uitspruiten’’ door de Geest. Want ‘’de rank die u ontvalt verdort’’. 
Zonder de Geest houdt het geestelijk leven op. Maar wanneer de Geest (telkens 
opnieuw) werkt dan is het zo dat ‘’wat in windselen sliep ontbot, en komt in het licht 
en rijpt voor God.’’ Het vernieuwende werk van de Geest. Iedere keer opnieuw. 

 
Wel en wee 
Op 9 april 2021 is K.B. Helmantel overleden. Hij is begraven op 14 april in Niekerk 
vanuit de Ichtuskerk in Oldekerk. Meneer Helmantel en zijn vrouw Hennie Helmantel-
Wiering waren altijd meelevende gasten in ons midden. Regelmatig aanwezig in de 
kerkdienst of bij Samen Zingen. We wensen mevrouw Helmantel, de kinderen en 
verdere familie sterkte toe in het verdriet.  
 
Kerkenraad 
Op donderdag 27 mei heeft de kerkenraad een visiemiddag gehad. Na een 
kommetje soep, een broodje kroket, opening met gebed en Bijbellezing, werd er met 
er in alle openheid en met waardering gesproken over de kerk zoals die nu is en de 
kerk zoals die zou kunnen zijn in de toekomst. We hebben daarbij vooral stil gestaan 
wat onze verlangens zijn en waar we uitdagingen en kwetsbaarheden zien. Hoe we 
hier vervolgens mee om moeten gaan, daar moeten we nog een keer voor bij elkaar 
komen.. De uitkomsten van deze ‘’visiemomenten’’ hopen we dit jaar ook bij de 
jaarvergadering met de gemeente te bespreken. 
 
Protestantse Kerk Nederland (PKN) 
Als kerkelijke gemeente maken wij onderdeel uit van de landelijke Protestantse Kerk 
Nederland (PKN). Regelmatig ben ik in mijn werk met PKN bezig. Zo woon ik 
bijvoorbeeld vergaderingen bij van de werkgemeenschap; een vergadering van de 
voorgangers van de PKN kerken in het Westerkwartier. Daarnaast waren op 
maandag 3 mei 2 leden van het moderamen (dagelijks bestuur) van de classis op 
bezoek. Zij waren benieuwd hoe het met ons ging en wij hebben van onze kant 
gedeeld hoe het gaat met de gemeente en de pioniersplek. En ten slotte woonde ik 
op woensdag 12 mei een introductiedag bij voor leden van de synode. Onlangs ben 



ik namelijk benoemd als secundus afgevaardigde (reservelid). Op die manier wordt 
onze gemeente in Sebaldeburen dus vertegenwoordigd bij andere instellingen van 
de PKN. Dit verslagje geeft u een beeld van wat ik doe, welke plaats onze kerk heeft 
en hoe de PKN in elkaar zit.  
 
Pionieren 
Op 20 mei was er weer een pioniersbijeenkomst. N.a.v. deze pioniers bijeenkomst 
geeft Hans Harms een kleine evaluatie: ‘’Het gezamelijk eten was een leuk moment 
,omdat ook de lichamelijke kant verzadigd worde. Buiten dat, is het een goed 
streven, om gezamelijk ,doelgericht het pionierswerk te verwezelijken, zonder de 
zienswijze uit eigen overtuiging voorop te stellen. Het eerste is, om contact te leggen 
met mensen. ongeacht hun "kleur" of achtergrond. We weten ook hierin onze 
afhankelijkheid van de Here God. Hierin is het gebed dan ook belangrijk, want als de 
Here het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen de bouwlieden. Laten we daarom ons 
uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. 
 
Vakantie Bijbel Week 
We hopen dat de Vakantie Bijbel Week over een paar weken weer kan doorgaan, net 
als vorig jaar. En we zouden het fijn vinden als u mee wilt helpen! Voor nu hebben 
we glazen potten (met deksel) en blikjes nodig. Schoenendozen of deksels van 
dozen zijn ook welkom! U kunt dat in een doos bij de trap van het orgel doen. 
Daarnaast willen we graag een open moment organiseren tijdens de Vakantie Bijbel 
Week. U kunt dan komen kijken naar het programma. Dit open moment zal zijn op 
dinsdagochtend 13 juli van 11.15 – 12.00 ongeveer. Als het lukt willen we net als 
vorig jaar op vrijdagochtend een pannenkoekenmaaltijd organiseren met de 
kinderen. Als dit door kan gaan, i.v.m. corona, hebben we daar ook 
pannenkoekenbakkers voor nodig. Daar hoort u nog over van ons!  
 
Kinderoppas 
Voor Boukje was het de afgelopen tijd lastig om naar kerk te gaan met Obed. 
Hierdoor is het idee gevat om een oppasrooster te maken voor ouders met 
kind(eren). Geweldig dat dit zo spontaan ontstaan is. En wellicht is het niet alleen 
voor fam. Van den Berge, maar ook voor ouders die eenmalig de kerkdienst willen 
bezoeken als gast of misschien ook wel voor ouders die zich als leden bij de 
gemeente willen aansluiten. Wie weet! Het idee is om ééns per twee weken op te 
passen in de pastorie of het Irenegebouw. Inmiddels zijn er al (7?) verschillende 
mensen bereid gevonden om op te passen. Prachtig dat enthousiasme! Wilt u ook 
oppassen; dan kunt u zich aanmelden bij Netty Toes, die tegelijk ook het 
aanspreekpunt vormt van de kinderoppas. 
 
Nieuwsbrief 
Misschien heeft u het al gemerkt, maar deze nieuwsbrief komt een keer per maand 
uit, in de maanden waarin er geen Teken van Leven verschijnt. Het doel van deze 
nieuwsbrief is het delen van het kerkelijke leven met elkaar. Uw en jouw inbreng zijn 
daarbij van harte welkom. Het zou het mooiste zijn wanneer deze nieuwsbrief (en 
Teken van Leven) geschreven werd door gemeenteleden voor gemeenteleden. Als u 
of jij een stukje hebt voor de nieuwsbrief, mag dat ingediend worden bij: 
redactie@hervormdsebaldeburen.nl. 
 
Hartelijke groet, Redactie Nieuwsbrief 
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