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Provinciale weg 44, 9862 PE 

 
Erediensten 
Deze zondag gaat onze eigen voorganger voor en zal het Heilig Avondmaal bediend worden. 
Op 13 feb. hoopt ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude) voor te gaan, 20 feb. ds. W. van der Wind 
(Onstwedde) en 27 feb. Ds. N. Noorlander (Onstwedde). 
 
Overdenking ‘’nabetrachting’’ 
‘’… want zij zullen verzadigd worden.’’ (Mat. 5:6b) Door het Heilig Avondmaal ontvangen 
hongerige en dorstige zondaars eten en drinken voor de ziel. God laat gelovigen proeven 
door brood en wijn dat door het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus de relatie met 
God weer goed is. Wanneer je dat door het geloof hebt proeft, dan stilt dat de diepe honger 
en dorst die de ziel kent. Vanuit die verzadiging door het Heilig Avondmaal mogen we als 
gelovigen dankbaar en hoopvol in het leven staan. Gods relatie en bedoelingen met ons en 
met de hele wereld, worden in Christus weer hersteld. Nu ten dele, straks ten volle. Daarvan 
is het Avondmaal het bewijs. Hij geeft ons tastbaar bewijs dat Gods gerechtigheid  onze 
ongerechtigheid overwonnen heeft en straks volkomen zal heersen op aarde; brood en wijn.  

 
Gemeenteleven 
Het adres van mevr. Potstra is gewijzigd. Zij is verhuisd naar Het Hoge Heem, De Gast 4, 
kamer 304 in Grootegast. We wensen haar Gods zegen toe op deze nieuwe plek. 
Er zijn ook zorgvolle omstandigheden in de gemeente: 

• We denken aan fam. Bouwma-Zwama uit Sebaldeburen. Bij dhr. K. Bouwma is kanker 
geconstateerd, waar volgens de doktoren geen behandeling meer voor is. Mevr. 
Bouwma-Zwama heeft klachten aan beide polsen en wordt daaraan geopereerd. 

• We denken ook aan fam. Van der Molen uit Zevenhuizen. Bij broeder Van der Molen is 
een hersentumor geconstateerd, die ontstaan is vanuit de slokdarm. Er zijn geen verdere 
uitzaaiingen gevonden en er worden behandelingen verwacht. 

Laten we beide families in gebed bij de Heere brengen en voor hen bidden om kracht, 
gezondheid en bovenal Gods zegen en vrede in deze moeilijke en onzekere tijden. 
 
Corona en de kerk 
Gelukkig heeft het er de schijn van dat besmette personen door de huidige variant van het 
virus minder ernstig ziek worden dan door vorige varianten. Toch blijft waakzaamheid 
geboden omdat nog steeds mensen wél ernstig ziek worden van de huidige virusvariant of 
overlijden. Daarom wil de kerkenraad het belang van de adviezen van de landelijke kerk 
(PKN) onderstrepen: Ga verantwoordelijk om met de huidige versoepelingen en houdt u aan 
de basisregels, nl: Blijf op de wettelijk verplichte afstand van 1,5 m tot elkaar. Dat geldt in het 
gangpad als u de kerk inloopt of na de dienst de kerkzaal weer verlaat, maar ook als u in de 
bank gaat zitten. (Mensen uit één huisgezin kunnen dichter bij elkaar zitten.) Was uw handen 
regelmatig en blijf thuis bij klachten. Volg de kerkdienst dan via internet. Desinfecteer uw 
handen voordat u de kerkzaal inloopt. Het pompje met desinfecterende gel of spray staat bij 
de ingang van de kerk. Draag een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk (dat wil zeggen: 
als u de kerk binnen komt en na de dienst de kerk weer verlaat). Zing ingetogen. 
 
Koffiedrinken en Samen Zingen 
De kerkenraad heeft besloten dat het koffiedrinken en het Samen Zingen weer door kunnen 
gaan. Let op: koffiedrinken is dit keer op zondag 13 februari. Bij Samen Zingen op 
zondagavond 13 februari zal het kwartet Twa kear Twa een aantal liederen ten gehore 
brengen met als thema 'in Gods hand'. De avond begint om 19.00 uur; welkom! 
 
 
 



Pastoraat 
Sinds januari dit jaar hebben wij onze streekgemeente ingedeeld in vier pastorale “wijken”. 
Iedere wijk is gekoppeld aan een van de vier ouderlingen: J. van den Berge, J. Huizinga, L. 
Meijndert, D. Toes. U bent ingedeeld in een van deze vier pastorale wijken. Welke ouderling 
aan u is gekoppeld zult u de komende maanden ontdekken wanneer u gebeld wordt voor 
een pastoraal bezoekje. We bidden om vruchtbare gesprekken waarin we van hart tot hart 
kunnen spreken en elkaar kunnen bemoedigen, blijdschap kunnen delen en zorgen of 
verdriet samen bij de Heere kunnen brengen.  
 
Bijbelstudie 
Op woensdagmorgen 16 februari is er Bijbelstudie, waarbij er voor het eerst gebruik gemaakt 
wordt van het boekje ‘’Wie ben ik in Christus?’’ van ds. G. Mink (Sliedrecht). We behandelen 
samen Hoofdstuk 1. Het boekje kan tot uiterlijk 11 februari 12:00 besteld worden bij uw 
voorganger. Zondag 13 februari worden de boekjes uitgedeeld in de kerk. Iedereen is van 
harte welkom bij de Bijbelstudies! 
 
Actie Kerkbalans 
Graag vragen wij hier uw aandacht voor de actie Kerkbalans 2022. Onze gemeente is 
afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Via uw bijdrage aan de actie Kerkbalans 2022 
maakt u, naast het pastorale werk, ook het onderhoud aan onze gebouwen mogelijk. Er zijn 
kosten die stijgen. Met name noemen we hier de energiekosten. Voor het komend jaar staan 
o.a. de volgende werkzaamheden op het programma, te weten:  schilderen buitenwerk van 
de pastorie,  diverse opknap/renovatie werkzaamheden aan ‘gebouw Irene’ en gebruikelijk 
onderhoud aan het kerkgebouw en de begraafplaats. Ook dit jaar doen wij weer een beroep 
op u om aan deze actie Kerkbalans 2022 mee te doen. Wij hebben uw bijdrage hard nodig. 
Deze bijdrage is geheel bestemd voor de eigen gemeente! In de loop van februari 2022 
ontvangt u een actie enveloppe met hierin een brief en een toezeggingskaart waarop u uw 
bijdrage kunt aangeven. Onze regelmatige gasten (die niet staan ingeschreven in ons 
ledenbestand) maken wij er op attent dat vanaf zondag 13 februari a.s. voor hen er bij de 
uitgang van de kerk een enveloppe voor de actie Kerkbalans 2022 klaar ligt om mee te 
nemen. Wij hopen dat u ook mee wilt werken aan deze actie. Een kerk – onze kerk – is heel 
wat waard. Wij weten dat u en vele andere leden van de Hervormde Gemeente 
Sebaldeburen dit van harte kunnen onderschrijven. Daarom alvast heel hartelijk dank!  
 
Uitbreiding kerkvoogdij 
Op deze plaats willen wij met dankbaarheid meedelen dat broeder Jan Willem van Dijke 
bereid is gevonden om het kerkrentmeesterschap op zich te nemen. Wij zijn erg blij met deze 
uitbreiding en heten Jan Willem van harte welkom binnen het college van kerkrentmeesters. 
In het volgende nummer van Teken van Leven leest u hier meer over. 
 
Activiteitenagenda 

• Donderdagavond 10 februari en vrijdagmiddag 11 februari is de Dorpskamer weer open 
van 19:00-21:30 uur en van 14:00-17:00 uur. Iedere week op dezelfde dagdelen en 
tijden. Op de eerste en derde donderdag van de maand zijn er ook weer maaltijden 
17:00-1900. Aanmelden kan bij mevr. T. Sloots-Knooihuizen (06-11094308). 

• Zondag 13 februari is er koffiedrinken na de dienst in het Irenegebouw met wat lekkers. 
’S Avonds is er weer Samen Zingen om 19.00 uur in de kerk. 

• Op dinsdagavond 15 februari is er een bijeenkomst van het Pioniersteam. 

• Bijbelstudie op woensdagochtend 16 februari van 09:30 uur tot ongeveer 11.30 uur. 

• Kinder Bijbel Club De Sleuteldragers op 20 februari van 14.00 tot 15.30 uur. Kinderen uit 
Sebaldeburen en omgeving, van 4-12 jaar, zijn van harte welkom. 
 

Activiteiten zijn Deo volente. Indien niet anders vermeld, zijn zij in gebouw Irene. 
 
Hartelijke groet,  Kerkenraad Hervormde Gemeente Sebaldeburen 


