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Eredienst 
Deze zondag gaat onze oud-voorganger ds. Wilschut voor en is het ook de zondag 
van ‘’voorbereiding op het Heilig Avondmaal.’’ Volgende week zondag zal onze eigen 
voorganger dhr. Van den Berge voorgaan en zullen we samen het Heilig Avondmaal 
vieren. De tekst voor de verkondiging zal dan komen uit Lukas 14:12-24. 

 
Overdenking 
We staan weer aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Het kerkelijke leven 
komt weer op gang nadat zij in de zomer heeft ‘’stil gelegen’’. Fijn om nu weer samen 
als broeders en zusters samen te komen rondom Gods Woord, elkaar te bemoedigen 
en te versterken. Tegelijkertijd is het goed om tijdens alle bezigheden te beseffen dat 
de kerk niet iets is dat bestaat wanneer er iets gebeurd door ons. Zij bestaat niet 
‘’daar waar mensen iets doen’’. De kerk wordt niet door ons op gang gebracht of door 
ons in stand wordt gehouden. Soms zou je dat denken, maar gelukkig is dat niet zo. 
Nee, de kerk is er al voordat wij iets doen. Of zoals ik het deze zomer las in een 
boek: ‘’De kerk ‘is’ voordat zij ‘handelt’; zij is ‘in Christus’ voordat zij in de wereld is.’’ 
Eenvoudig gezegd: de kerk is van God en is er ook door God. Wij geloven niet in de 
kerk, maar in een kerk, zegt het Apostolicum. Wij geloven in plaats daarvan in de 
God die werkt en Zijn kerk in stand houdt. ‘’De kerk is het werk van Christus 

waarmee Hij bezig is om de gelovigen bij elkaar te brengen, te beschermen en te 
bewaren’’ zei de onlangs overleden prof. Van ’t Spijker daarom eens. Dat ontspant 
en verlost van kramp, omdat de kerk niet in onze handen ligt, maar die van God zelf. 
Zo mogen we het nieuwe seizoen in, wetend dat God Zijn kerk bouwt, bewaard en 
onderhoudt. 

 
Wel en wee 
Bij mevrouw Potstra is er onlangs huidkanker geconstateerd. Een tegenvaller voor 
haar, nadat ze weer was opgeknapt van eerdere behandelingen. Gelukkig is het wel 
goed behandelbaar. Ook mevr. Ritsma ondervindt lichamelijke klachten, al zijn de 
oorzaken niet duidelijk voor doctoren. Laten we hen niet vergeten, maar gedenken in 
onze gebeden.  
 
In de familie van Mirjam van Dijke is dankbaarheid, nadat er door doctoren is 
geconstateerd dat de tumor in het hoofd haar moeder is verdwenen. Dankbaarheid is 
er ook voor Fam.Swieringa-Feringa. Zij waren op 17 augustus 65 jaar getrouwd. 
Familie van Woudenbergh-Schaafsma zijn D.V. 24 september 45 jaar getrouwd. 
 
Kerkenraad 
Op dinsdag 31 augustus is er weer kerkenraadsvergadering. Voorafgaand aan de 
kerkenraadsvergadering is er ‘’censura morem’’, wat letterlijk zoiets betekent als: 
censuur van de mores. Oftwel: toezicht op de levenswandel van de gemeenteleden. 
Mocht een belijdend lidmaat van de gemeente zich misgaan in leer of leven (wat God 
genadig verhoede!) en een ander gemeentelid heeft vruchteloos de weg van 
Mattheüs 18 vers 15-16 bewandeld, dan is het voorleggen van zo’n zorgelijke situatie 
aan de kerkenraad een uiterste mogelijkheid om hindernissen bij de gang naar het 
Heilig Avondmaal weg te nemen. 



 
Activiteiten 

• Iedere eerste zondag van de maand is er weer koffiedrinken in het Irenegebouw. 
De eerstvolgende keer is zondag 5 september.  

• Op 19 september is de eerste Kinder Bijbel Club op zondag. De club begint is van 
14.00 tot 15.30 uur. Kinderen uit Sebaldeburen en omgeving, van 4-12 jaar, zijn 
van harte welkom. 

• Op zaterdag 25 september is er een stamppotmiddag. Bedoeld als 
gemeentemiddag, waarbij er alle gelegenheid is voor ontmoeting onder het genot 
van een goede Hollandse hap. Aanvang is 16:00 uur (inloop).  

• Bijbelstudie is er weer op iedere 3e dinsdag van de maand. De eerste keer op 
dinsdag 21 september van 09.30 uur tot ongeveer 11.30 uur. We gaan dan verder 
met het zesde hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje over Joel en Habakuk (Artios). 

• De eerste keer Samen Zingen zal weer in oktober gehouden worden, op de 
tweede zondag van de maand. Op 10 oktober hopen de nichten Runamara uit 
Niekerk de muziek te verzorgen. 

Alle activiteiten zijn deo volente uiteraard 

 
Pionieren 
Het pioniersteam is bezig met verschillende activiteiten, waaronder de maandelijkse 
Kinder Bijbel Club op zondag (De Sleuteldragers) en het opzetten van een 
dorpskamer. Afgelopen zaterdag (de 28e) was er in ’t Spectrum een startactiviteit: 
een kindertheater. De opkomst was erg goed (zo’n 35 kinderen), de voorstelling was 
grappig, maar had ook inhoud. Meer hierover zult u nog lezen in de komende editie 
van Teken van Leven. Daarnaast is het pioniersteam ook bezig met een dorpskamer 
in Sebaldeburen om ontmoeting in het dorp en de omgeving te stimuleren. Waar de 
dorpskamer zal komen is nog niet duidelijk. Vooralsnog hebben we het oude 
schoolgebouw in Sebaldeburen op het oog. In de afgelopen weken is er een enquête 
gehouden in Sebaldeburen, waarvan de uitkomsten nog moeten worden bekeken en 
beoordeeld. We hopen dat dit initiatief snel van start kan gaan. 
 
Namens onze voorganger 
Allereerst willen wij iedereen hartelijk bedanken de felicitaties rondom de geboorte 
van onze zoon. Hartverwarmend. We hebben als gezin een goede zomer beleefd en 
inmiddels zijn we al weer helemaal in ons dagelijkse ritme en bezig met de 
voorbereiding van het kerkelijk jaar. Boukje is gestopt met werken, en richt zich de 
komende tijd eerst op gezin, de kinderclub, en andere dingen. In september 
beginnen ook de colleges weer. Komend semester (half jaar) hoop ik op vrijdag het 
vak Preken te volgen aan de PTHU in Groningen. We zullen dan als studenten 
samen preken schrijven, bespreken en houden (in de stagegemeente). Een 
leerzame cursus waar ik veel zin in heb. 
 
Nieuwsbrief 
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. Schroom niet, 
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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