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Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen 
 
Voor wie een kaartje nodig heeft laat je weten dat je meeleeft. 
 
Ny Smellinghe   tel.0512- 588888 
Postadres:  Postbus 20200,  9200 DA Drachten 
Bezoekadres: Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten 
 
Martini ziekenhuis   tel. 050-5245245 
Postadres Postbus 30033  9700 RM Groningen 
Bezoekadres van Swietenplein 1 9728 MTGroningen 
 
UMCG    tel. 050- 3616161 
Postadres: Postbus 30001  9700 RB Groningen 
Bezoekadres: Hanzeplein 1  9713 GZ Groningen 
 
Beatrixoord    tel. 050- 5338911 
Postadres: Postbus 30002  9750 RA Haren 
Bezoekadres: Dilgtweg 5  9751 ND Haren 
 
Het Hooge Heem   tel. 0594-695800 
Post-en bezoekadres de Gast 4 9861 BM Grootegast 
 
Het Zonnehuis   tel.0594-508508 
Postadres: Gemmastraat 14 9801 VG Zuidhorn 
 
Dit zijn de meest voor de hand liggende ziekenhuizen -en 
verpleeghuizen. 
Mocht het iets anders zijn dan kunt u altijd navraag doen bij de 
scriba. 

 
 

Bankrekeningnummer van de hervormde gemeente Sebaldeburen 
is:NL. 95 RABO 03 2370 1507 
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Meditatie 
 
Openb. 19 vers 9: ‘’Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal 
van de bruiloft van het Lam.’’ 

Veel mensen zijn getroffen door de coronacrisis. Velen zijn ziek 
geraakt. Gevoelens van verdriet, van gebrokenheid over het leed 
komen bij je boven. Vooral als je mensen kent die ziek zijn, die 
lijden, die zijn gestorven. Tegelijkertijd is de omvang van de 
coronacrisis nog groter dan het lichamelijke leed dat geleden wordt. 
Vele mensen lijden ook geestelijk, sociaal en financieel aan deze 
crisis. Mensen in verzorgingscentra die niet begrijpen waarom hun 
geliefde niet meer op bezoek komt. Mensen die een eigen bedrijf 
hebben opgericht – met alle risico’s van dien – en nu merken dat de 
inkomsten van hun gezin teruglopen. Mensen die plotseling met het 
hele gezin in één huis moeten leven, waardoor de spanningen 
opliepen.. Het is niet zonder aanleiding dat ik de burgemeester 
onlangs hoorde zeggen dat het aantal burenruzies in het 
Westerkwartier toeneemt.  

De coronacrisis is een crisis met impact op verschillende 
levensterreinen: lichamelijk, geestelijk, sociaal, financieel, e.d. Een 
crisis die zich niet alleen beperkt tot Nederland, maar wereldwijd is. 
Zo’n crisis veroorzaakt vragen. Schudt aan onze levensfundamenten. 
Verwart onze verwachtingen. Tornt aan onze beheersing. Wakkert 
onze reflectie aan. Althans dat hoop ik. Dat wens ik. Begrijp mij 
alstublieft niet verkeerd. Maar ik hoop dat u en ik door elkaar worden 
geschud. En wel zo, dat wij aan het denken worden gezet. Dat onze 
diepste patronen een goede optater krijgen.  

Waarom? Omdat ik denk dat in de storm duidelijk wordt waar je 
jezelf aan kunt vasthouden.  
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Omdat ik denk dat als de stormvloed komt en uw levenshuis raakt, 
duidelijk wordt waar uw/jouw levenshuis op gebouwd is; welk 
fundament het heeft. Mijn hoop is dat mensen zich door deze crisis 
vragen gaan stellen. Diepere vragen. Niet vragen zoals ‘’Wat doe ik 
vandaag aan?’’ of ‘’Waar ga ik dit jaar naartoe op vakantie?’’, maar 
‘’In wat voor wereld leef ik nu?’’ En misschien nog wel diepgaander: 
‘’Wat is de zin van het leven hier op aarde?’’ En ik hoop nog meer 
dat wij het in verband brengen met de Bijbel: ‘’Wat zegt de Bijbel 
over deze tijd, over mijn leven?’’ Of beter gezegd: ‘’Wat vertelt God, 
de Schepper van hemel en aarde, mij over deze wereld en mijn 
bestaan?’’  

Gods Woord is actueel. Gods Woord is actueel voor alle tijden. Dat 
kan ook niet anders, omdat God degene is die deze aarde geschapen 
heeft, haar onderhoudt tot op de dag van vandaag en haar ook eens 
zal veranderen op de dag van Zijn terugkomst. En wanneer we Zijn 
Woord lezen, waarin God alles heeft laten opschrijven wat nodig is 
voor ons mensen, ontvangen wij licht op de tijd.  

Lees het boek Openbaring aan Johannes maar eens rustig door. Een 
moeilijk boek, dat wel. Maar een boek dat actualiteiten bevat. Leest u 
maar hoe de stad Babylon wordt gestraft in hoofdstuk 18. Een stad 
die symbool staat voor de mensheid die hoogmoedig is geworden. 
Over haar staat geschreven in Openb. 18:10-11: ‘’Wee, wee de grote 
stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. 
En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, 
omdat niemand hun waren meer koopt.’’  

Treffend of niet? In één uur is alles veranderd. In enkele dagen, 
weken, maanden is ‘’onze’’ hele wereld veranderd. Een wereld die 
hoogmoedig is geworden. Een wereld waarin geld een bepalende rol 
speelt. Een wereld waarin het niet draait om ‘’Hoe is er genoeg voor 
iedereen?’’, maar ‘’Hoe kan ik mijn omzet dit jaar vergroten?’’.  Een 
wereld waarin gebouwen gebouwd zijn van 140 miljoen euro, maar 
waar in dezelfde provincie als waar het gebouw staat – de armste 
mensen van Nederland wonen, vrouwen werken in de prostitutie (hun 
zielen verkopen?), asielzoekers geen status krijgen..  
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C O N T A C T A D R E S S E N 
kerkelijk werker/pionier:  ouderling: 
dhr.J.C.A.v.d.Berge   dhr.L.Meijndert  
Kerkweg 2     Langestraat 97 
9862 TJ Sebaldeburen  9804 PJ Noordhorn 
tel. 0594-612076   tel.0594-507468  
e-mail:     e-mail: 
joostvdberge@outlook.com  lmeijndert@kpnmail.nl 
     
ouderling/kerkrentmeester  diaken/penningmeester: 
dhr.J.H.Huizinga   dhr.W.J.v.Slooten 
Hoge Voetpad 4   Verl.Kerkweg 8   
9822 BD Niekerk   9862 TG Sebaldeburen 
tel. 0594-502410   tel.-0594-612490 
e-mail:     e-mail: 
jhhuizinga@ziggo.nl   slooten.f@live.nl 
 
organiste/hoofdkoster:  scriba,beheer ledenbestand, 
mw.A. Bonnema   webmaster: 
de Noord 16    dhr.A.P.Verbree 
9861 AN Grootegast   Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 
Tel.0594-612921   tel.0594-506075 
e-mail:     e-mail: 
a.a.j.bonnema@home.nl  seballeden@gmail.com 
 
zendings-en evang.comm.:  gebouw Irene: 
mw.S.A.Huizinga   fam.K.Boerema 
Hoge Voetpad 4   Kerkweg 1 
9822 BD Niekerk   9862 TH Sebaldeburen 
tel. 0594-502410   tel.0594-614213  
e-mail:     e-mail:  
jhhuizinga@ziggo.nl   klboerema@hetnet.nl 
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Puzzel 
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Ja, de kooplieden treuren wanneer Babylon valt. Heel begrijpelijk. 
Ook in deze tijd treuren winkeliers, ondernemers. Hun waren worden 
niet meer verkocht. Waarom niet? Omdat diezelfde mensen die eerst 
uit eigen belang iets bij hun kochten, nu door de onzekerheid en 
gevolgen van de val van de stad niets meer kopen. 

Beste lezer, ik zeg niet dat Gods oordeel over de wereld is gekomen. 
Ik oordeel ook niet over de winkelier of de ondernemer die in deze 
tijd treurt. Het is niet aan mij om over hen iets te zeggen op basis van 
deze tekst. Ik denk wel dat er treffende vergelijkingen zijn tussen 
deze tekst en onze tijd. Wij dachten met geld – een ruilmiddel – de 
wereld te kunnen beheersen. Wij dachten iets opgebouwd te hebben. 
De wereld te beheersen. We dachten dat we recht hadden op 
welvaart. Maar met één ‘’simpel’’ virus is de hele wereld veranderd. 
Ligt de hele wereld op zijn kop. Door één virus waar eerst veel 
mensen lacherig over deden, huilen mensen nu. 

Te midden van ons huilen, te midden van tumult, te midden van de 
storm die heerst, klinkt dan het krachtige woord van God: ‘’Zalig zijn 
zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.’’ 
Als de stormen opsteken, zal blijken wat houvast geeft. Nee, dat is 
niet het geld. Nee, dat is niet je bedrijf. Nee, dat is ook niet je 
gezondheid. Die dingen zijn veranderlijk en vergankelijk. ‘’Zalig zijn 
zij…’’ Gelukkig zijn zij… Zeker zijn zij.. die eens aan tafel zullen 
zitten met het Lam. Met Jezus Christus, de koning van de tijd. De 
koning van de wereld.  

Misschien wordt er aan uw fundamenten geschud. Misschien heeft u 
vragen over de tijd. Ik wel in ieder geval. Laat het voor ons een 
aansporing zijn om ons te verdiepen in het Woord van God. Het 
Eeuwige Woord. Laat het voor ons een aansporing  zijn om te zien op 
dat Lam. Jezus Christus. Die gestorven is op Golgotha. Die is 
opgestaan uit de dood. Om ons zekerheid te geven in deze wereld. De 
zekerheid dat we eens met Hem de maaltijd zullen gebruiken. Is de 
wereld in beweging? Stormt het? Jazeker. Maar: ‘’Zalig zijn zij, die 
geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam!’’ 
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Uit de pastorie 

De afgelopen maanden waren ook voor mijn vrouw en mij bijzondere 
maanden. Maanden waarin ik voortaan de boodschappen deed, mijn 
vrouw veel online vergaderingen had via de laptop, we samen in de 
pastorie de kerkdiensten beluisterden en als de agenda het toeliet om 
dagelijks te wandelen… 

Hoewel de afgelopen maanden in zekere zin ‘’rustigere’’ maanden 
waren qua contact met gemeenteleden en collega’s, waren het voor 
mijzelf ook wel intensieve maanden. Maanden die ook om een zekere 
creativiteit vroegen. Zo hebben ds. Krooneman en ik de tijdelijke 
oplossing voor Sebaldeburen ontworpen: opnamen van meditaties die 
door de weeks gehouden werden en vrijdag of zaterdag op het 
internet werden gezet. Ds. Krooneman vanaf deze plek ook hartelijk 
dank voor zijn inzet in de eerste periode van de coronacrisis! 

Na de opstartfase, ben ik vervolgens wekelijks bezig geweest met de 
opnamen van de kerkdienst en de voorbereidingen van kerktelevisie. 
De opnamen gebeurden in de meeste gevallen met Annie Bonnema, 
waarna ik de opnamen bewerkte (uren durend proces) en ze 
vervolgens op het internet zette. Tegelijkertijd was ik bezig met het 
aanleggen van internet, de webcam en andere benodigdheden voor 
kerktelevisie. Dit alles terwijl in de kerkenraad tweewekelijks werd 
overlegd over de situatie en de toekomst en andere activiteiten 
doorgang vonden (zoals de organisatie van de Kinder Bijbel Week). 

Waarom schrijf ik dit? Niet om mijzelf even in het zonnetje te zetten. 
Maar ik verwoord dit, zodat u/jij als lezer weet wat er in de afgelopen 
weken en maanden wél gebeurd is. Zowel de kerkenraad als 
ondergetekende hebben niet stilgezeten. Maar wij hebben geprobeerd 
met de middelen en mogelijkheden die we hadden, het 
gemeenteleven en de woordverkondiging doorgang te doen vinden. 
Hopelijk tot zegen van u en anderen.  

Naast het feit dat de afgelopen maanden bijzondere en intensieve 
maanden waren, waren het ook mooie maanden voor mijn vrouw en 
mij. Zoals u/jij wellicht weet verwachten wij de geboorte van ons 
eerste kindje in augustus. 
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Informatie 
 
Privacywetgeving 
In verband met de privacywetgeving vragen wij u toestemming om in 
voorkomende gevallen uw naam te mogen noemen in de kerkbode. 
Wanneer u daartegen wel bezwaar hebt, wilt u dat dan schriftelijk 
melden bij de redactie van de kerkbode? 
Adres: H.Bronda-Venema, Zandumerweg 9, 9822 AK Niekerk. 
 
Testamentaire beschikking 
Wie onze gemeente testamentair wil gedenken kan daarvoor de 
volgende formulering gebruiken: 
Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Hervormde 
gemeente Sebaldeburen een bedrag van €…………. 
 
 
Postadres Hervormde gemeente 
Het postadres van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is: 
Provincialeweg 44, 9862 PE Sebaldeburen. 
 
 
Kopij Teken van Leven 
Kopij Teken voor Leven 3e kwartaal 2020 kan tot en met 18 
september worden ingeleverd bij H.Bronda-Venema 
(e-mail: janbronda@gmail.com) 
 
Website 
Bezoekt u ook eens onze website.  www.hervormdsebaldeburen.nl 
 
Bankrekeningno. 
Bankrekening van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is: 
NL 95 RABO 0323701507. 
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Kerkdiensten  
 
 
juli 
datum tijd predikant  plaats  extra collecten 
05 09.30 dhr.J.C.A.v.d.Berge Sebaldeburen 
12 09.30 ds.Noorlander  Onstwedde kerkvoogdij 
19 09.30 dhr.H.Rodenhuis Kampen 
26 09.30 ds.G.deFijter  Kampen kerkvoogdij 
 
 
augustus 
datum tijd predikant  plaats  extra collecten 
02 09.30 dhr.M.v.Heijningen Dorkwerd 
09 09.30 dhr.L.Blees  Damwoude 
16 09.30 ds.Oosten  Driesum 
23 09.30 ds.C.Hoek  Bedum / kerkvoogdij 
     Onderdendam 
30 09.30 ds. H.Marchand Groningen 
 
 
september 
datum tijd predikant  plaats  extra collecten 
06 09.30 dhr.v.d.Berge  Sebaldeburen kerkvoogdij 
13 09.30 ds.C.Hoek  Bedum/ 
     Onderdendam 
13 19.00 Samen zingen??? 
20 09.30 dhr.v.d.Berge  Sebaldeburen zendingsbussen
       IZB 
27 09.30 ds.Wilschut  Bovensmilde kerkvoogdij 
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De baby groeit goed en we hebben onszelf in de afgelopen maanden 
voorbereid op de komst van de baby. Zo goed als dat gaat. Voor ons 
betekent dat: online zwangerschapscursus volgen, de babykamer 
afmaken, de nodige spullen in huis halen, etc.  

Bijzonder om zo samen bezig te zijn met de komst van ons eerste 
kindje en daarbij geweldige hulp te ontvangen van gemeenteleden 
(zoals dhr. W. van Slooten en K. Henstra!).  

Deze zomer staat voor mijn vrouw en mij dus in het teken van de 
komst van de baby. Maar daarnaast hoop ik mijzelf ook voor te 
bereiden op de studie predikantschap die ik na de zomer hoop te 
vervolgen aan de PTHU in Groningen. Als het goed is moet ik nog 
enkele jaren (deeltijd) studeren voordat ik beroepbaar kan zijn als 
predikant. Tevens hoop ik deze zomer weer enkele ‘’missionaire’’ 
ideeën te ontwikkelen voor het komend kerkelijk jaar. Tenslotte ben 
ik niet alleen aangesteld als kerkelijk werker, maar zeker ook als 
pionier. 

Wat mijn vrouw en ik allebei wel erg hebben gemist, is het 
‘’normale’’ contact met gemeenteleden. Wat was het fijn om jullie te 
ontmoeten in de kerkdiensten, tijdens het koffiedrinken, de 
Bijbelstudies, het Samen Zingen, de activiteiten die wij samen 
zouden hebben (zoals de paaslunch).  We hebben dat erg 
gewaardeerd in het afgelopen jaar en we hopen én bidden dat het 
weer snel mag terug komen.  

Vanuit de pastorie een hartelijke groet, 

J. van den Berge 
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Wel en wee gemeente 

Overlijden 
 Waar in de laatste uitgave van Teken van Leven nog werd 

vermeld dat Tine Boonstra ziek was, moet in deze uitgave 
meegedeeld worden dat mevrouw Tine (Trijntje) Boonstra op 13 
april 2020 (Tweede Paasdag) is overleden. De begrafenis vond 
plaats op zaterdag 18 april. De uitvaartdienst werd gehouden in 
de Vrije Evangelische Gemeente te Burgum, waarna Tine is 
begraven op de begraafplaats van de Hervormde Kerk te 
Sebaldeburen. Tine is heengegaan in het vertrouwen op de goede 
Herder, zoals ook op de rouwkaart stond vermeld. We bidden Ine 
Postema toe dat de goede Herder – onze Heere Jezus Christus – 
Hem kracht en leiding geeft in de verwerking van dit verlies.  

 
Ziekte 
 Inmiddels is mevrouw Potstra al weer enkele weken in haar eigen 

huis te Leek. Mevrouw Potstra zal in de toekomst nog een 
operatie ondergaan, maar dat zal ieder geval nog meer dan een 
half jaar duren – en waarschijnlijk door de coronacrisis nog wel 
langer. Fijn dat u weer thuis bent mevrouw Potstra en wij wensen 
u veel beterschap en Gods zegen! 

 Mevrouw Huizinga kampt al langer met een pijnlijke knie/een 
zeer been. Na behandeling in het ziekenhuis is de pijn 
verminderd, maar nog steeds niet weg. Het is ons gebed dat 
duidelijk wordt waar de pijn vandaan komt en hoe zij verminderd 
kan worden. 

 
Jubilea 
 Familie van de Molen mocht op 9 mei gedenken dat zij dit jaar 40 

jaar getrouwd zijn. Wegens de coronacrisis was de viering anders 
dan gedacht, maar niettemin een heugelijk feit. Vanaf deze plek 
namens de gemeente (nogmaals) gefeliciteerd! 

 
Kerkrentmeesterschap 
 In de afgelopen periode is de heer Toes door de kerkenraad 

gevraagd om kerkrentmeester te worden binnen onze gemeente  
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BBQ 
 
Het is tijd voor een heerlijke bbq daarvoor wordt u uitgenodigd door 
Henk Veenstra en Trijnie Sloots, op: 
 

zaterdag 4 juli 
Tienelsweg 33b 
9417 PA Zuidlaren. 

 
Graag even opgeven tel.06-11094308. 
 
De kosten zijn € 12,50 per persoon . 
Van af 16.00 uur bent u welkom. 
 
Met een hartelijke groet. 
 
Bedankt 
 
Langs deze weg, willen wij iedereen bedanken voor de vele 
felicitaties, zoals kaartjes, telefoontjes en heel veel bloemen, voor ons 
40 jarig huwelijk!  
Maar bovenal dank aan De Heere, Hij heeft ons 40 jaar voor elkaar 
gespaard!  
 
Hartelijke groet, 
Martin en Grietje van der Molen  
 
 
Namens Ine Postema en kinderen, wordt op deze plaats iedereen 
hartelijk bedankt die heeft meegeleefd tijdens het ziek zijn- en het 
overlijden van Tine Boonstra.  
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Laatstgenoemde was verbonden als predikant aan de kerk van 
Sebaldeburen vanaf 1797 tot 1812 en tevens schoolopziener in deze 
omgeving. Eén van de hobby’s van ds. Westendorp was het 
documenteren van de geschiedenis uit het verleden.  

‘’Sebaldeburen was in vroeger tijd aanzienlijk, er stond ten noord-
oosten van de kerk een kasteel of burg (borg) Boekstede geheten. 
Toen de restanten werden opgeruimd kondigde alles den vorige 
luister en grootheid aan. De kelders werden verwijderd, het 
poortgebouw werd gesloopt en het terrein geslecht. Willen we 
enigszins weten hoe het poortgebouw er uitzag dan moeten we de 
windvaan(wijzer) wat nauwkeuriger bezien (op het dak van de kerk). 
De windvaan is in vieren gedeeld; links-boven en rechts-onder is 
duidelijk een poortgebouw te zien met toegangsdeur en drie torentjes 
welke voorzien zijn van drie vanen. Dit is vrijzeker het wapen van de 
fam. Gruys, die hier woonden. Hillebrant Gruys was gehuwd met 
Geertruida Horenken. Rechts-boven en links-onder in het wapen zien 
we gekrulde hoornen (horens). Dit zou kunnen verwijzen naar 
veehouderij, maar het kan ook verwijzen naar Horenken, het heeft 
veel mekaar. Als wij de boeken raadplegen ‘’Nederland in vroeger 
tijd’’ dan komen beide namen veel voor bij de aanzienlijken. 
Horenkens die raadsheer waren maar ook wel mede-burgemeester 
van Groningen. Zo treffen we een Gruys aan die zich Jonker noemde, 
en raadsheer was. De kerk (van 753) was hier eerder dan de borg, 
maar waar een kerk was daar trok de adel op af, want de adel had het 
voor het zeggen ook in de kerk. Was de predikantsplaats vrij 
gekomen dan had de adel het (Heerlijke) recht om een nieuwe 
predikant aan te bieden, de gemeente mocht het nieuwe aanbod 
afkeuren maar de gemeente bleef dan wel vacant, en het gebeurde 
meer dan eens dat de gemeente maar toestemde. De Adel die het in 
Sebaldeburen voor het zeggen had was o.a. den Hoogwelgeboren 
Heer H.C. Baron von Inn Und Kniphausen Heer van Nienoord. 
Dezen werden later opgevolgd door den Hoogwelgeboren Heer 
Jonkheer Mr. U.W.F. van Panhuis als gemachtigde van de Baron. 
Toen de Familie Panhuis van Groningen komende met koets en 
paarden te water geraakte en verdronk, was de collatie ten einde. 

 

   7 
 (naast dhr. Huizinga). Hij heeft na twee weken bedenktijd 

bevestigd dat hij hiertoe bereid is. Daarop is de invulling van de 
vacature van kerkrentmeester door de heer Toes aan de gemeente 
voorgesteld, waarop door de gemeente geen bezwaar gemaakt is. 
Laten wij dhr. Toes, en de kerkvoogdij in haar geheel, opdragen 
in gebed en hen steunen in hun werk voor de gemeente. 

 
 
Beste lezer, 

Dit is al weer de derde uitgave van Teken van Leven in 2020. En 
alhoewel het jaar nog niet half voorbij is op het moment van 
schrijven, is dit jaar – in meerdere opzichten - al een gedenkwaardig 
jaar geworden. Zo zijn er in de eerste maanden van dit jaar al talloze 
nieuwe woorden aan het Nederlandse woordenboek toegevoegd. 
Denk aan woorden als ‘’1,5 meter maatschappij’’, ‘’raambezoek’’, 
‘’intelligente lockdown’’... Wij zijn misschien al gewend geraakt aan 
deze woorden, maar als u ze een jaar geleden had gehoord, dan had u 
zich afgevraagd wat ze betekenden. 

Er zijn niet alleen nieuwe woorden ontstaan, maar ook nieuwe 
gewoonten. Zo had ik mij een jaar geleden nog niet kunnen 
voorstellen dat een ouderling in 2020 de dominee áan het begin van 
de kerkdienst Gods zegen wenst met de hand op de borst, mensen 
elkaar op gepaste afstand zouden passeren, ik mijn winkelkarretje 
moest ontsmetten met spray voordat ik de supermarkt inging.. 
Kortom, het jaar 2020 is nu al een gedenkwaardig jaar.  

Toen ik laatst met mijn vrouw door de stad Amersfoort wandelde, 
vroeg ik mij af: ‘’Moet ik nu een mondkapje kopen, zodat ik later 
met mijn kleinkinderen – wanneer God die ons geeft – tastbaar 
bewijs heb van die gebeurtenissen die onze maatschappij 
veranderde?’’ Ik kan u verklappen: we hebben het zelfgemaakte 
mondkapje van die mevrouw met naaigaven niet gekocht. Maar ik 
heb wel bij mijzelf gedacht; de Bijbel is eigenlijk ook een bewijs van 
bijzondere tijden in het verleden.  

 

 



         8 

God heeft mensen laten schrijven over de bijzondere gebeurtenissen 
die Hij heeft gedaan in het verleden, in het heden, en in de toekomst 
zal doen. 

In deze uitgave van Teken van Leven zullen verleden, heden en 
toekomst ter sprake komen. Vanuit de Bijbel. De Bijbel spreekt 
namelijk over het verleden, het heden en de toekomst van ons 
mensen. Op die manier wil dit blad – Teken van Leven – écht een 
teken van leven zijn. Vanuit het levende woord de tekenen van de 
tijden duiden. Vandaar ‘’Teken van Leven’’. Vandaar deze uitgave.  

Namens de redactie wensen wij u veel vreugde en heil bij het lezen! 

 

Kerkbeheer 
 
In een vakblad dat wekelijks bij ons in de bus valt stond een artikel 
met de aanhef: “lezen en ter harte nemen”. 
 
In de uitgave 2e kwartaal van Teken van Leven is de actie kerkbalans 
onder uw aandacht gebracht. 
Voor uw kerkenraad was het resultaat van terugzenden van welgeteld 
9 antwoordformulieren, teleurstellend. 
Is het belangrijk voor ons als kerkvoogdij? 
Ja en nee. 
Ja in de zin van: je weet wat je kunt verwachten als jaarlijkse 
bijdrage, 
nee  belangrijker zijn uw werkelijke bijdragen, zowel de vrijwillige 
als de opbrengst uit de collecten. 
Ook de collecte gelden worden gemist, met enkele uitzonderingen die 
wekelijks collectegelden overmaken. 
Doordat de gemeentemiddag (jaarvergadering) nog niet heeft plaats 
kunnen vinden, dan nu ook een korte financiële weergave. 
 
Jaarlijks teren we plm. € 25.000,- in op ons vermogen. 
Vele uitgaven zoals: groot onderhoud kerk buitenom, restauratie 
orgel, het opknappen binnenhuis pastorie.  
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Verjaardagen 75+ 
 
juli 
24 dhr.G.Bazuin,  Hoofdstraat 158  9827 PC Lettelbert 
27 mw.Pietens,  Prov.weg 59,   9862 PB Sebaldeburen 
28 dhr. P.Swieringa, De Klinckert 37,  9861 BJ Grootegast 
 
 
augustus 
07 mw.A.Huisma , de Gast 4 K.101 9861 BM Grootegast 
13 mw.S.Bazuin,   Hoofdstraat 158 9827 PC  Lettelbert 
 
 
september 
27 dhr.J.H.v.Dijk, de Schans 15  9351 AZ Leek 
 
Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen 
in het nieuwe levensjaar. 
 

Dankt, dankt nu allen God! 
 
 
 

Geschiedenis 

Omdat de geschiedenis rijke lessen kent en grappige anekdotes, 
zullen in deze én de komende uitgaven van Teken van Leven korte 
geschiedenisverhalen opgenomen worden. Heeft u een mooi, grappig 
of interessant geschiedenisverhaal ontdekt en wilt u deze laten 
opnemen in een volgend nummer van Teken van Leven, neem dan 
contact op met de redactie. 

Het onderstaande is door dhr. Wegman overgenomen uit de boeken 
van ds. Westendorp. 
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Zendings-en Evangelisatiecommissie 
 
 
 
 
Samen Zingen 
 
Door het corona gebeuren is alles afgelast in de  
afgelopen drie maanden. 
In de maanden juli en augustus is er geen Samen Zingen. 
 
D.V. 13 september van 19.00-20.00 Samen zingen. 
Een bijzondere periode ligt achter ons. Ook als gemeente heeft u 
misschien wel veel gemist; het kerk zijn, wekelijks naar de 
kerkdienst, nee dat kon niet meer. 
Misschien was u in de gelegenheid online een dienst te volgen. Het 
gemis was er, het zingen, het samen zijn, de verbondenheid, een 
bezoekje. 
Gelukkig was er de telefoon, even een gesprekje, een bloemetje, 
omzien naar elkaar. 
Namens ons allen een goede vakantietijd toegewenst, ver weg of 
dichtbij, of u gaat/ jullie gaan niet op vakantie, heerlijk thuis of waar 
u zich ook bevindt. 
 

Op bergen en in dalen en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven, of stijgen, daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, ja overal is God! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
De zendings-en evangelisatiecommissie. 
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Maar ook de vaste kosten: de gastpredikanten voor de diensten die 
via internet worden uitgezonden worden doorbetaald.   
(bij deze is een woord van dank aan onze v.d.Berge voor de extra 
inzet zeker op zijn plaats). 
Zo in gesprek met enkelen hoor je de opmerking: het Smedingfonds 
is er toch. Jazeker maar het ontslaat ons er niet van  om onze gelden 
maar achterwege te laten of te verminderen. We zijn ons ervan 
bewust dat de € 50,- van de één zwaarder kan wegen dan de € 1000,- 
van de ander. 
Na dit gelezen te hebben denkt u misschien niet zo’n vriendelijke 
weergave, maar de eerlijkheid gebiedt het. 
Ga terug naar het begin. 
Leest u het en neemt u het ter harte. 
 
J.H.Huizinga 
 
Collecten 
maand reguliere collecten  extra collecten 
maart  € 190,90   biddagcoll. € 118,- 
daarna coronavirus (geen kerkdiensten) online diensten! 
31 mei  € 101,-  (w.o. € 75,-) 
Collectegeld via de bankrekening: 
maart  € 165,- 
april  € 100,- 
mei  € 101,- 
  
Namens de kerkvoogdij hartelijk dank! 
 
Kerkelijke stand Sebaldeburen 

Het totaal aantal leden op 18 juni 2020 bedraagt  84, waarvan 13 
leden dooplid zijn en 39 belijdend lid. Er waren geen mutaties tav 
ingekomen en vertrekkende leden. 

Met broedergroet, 

Ad Verbree, ledenadministrateur  
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Diaconie 
Collecten 
reguliere collecten:              
maart   € 166,60 via bank € 40,- 
april       via bank € 30,- 
mei                     €   91,70 via bank € 25,- 
 
extra collecten             
Wereld diaconaat        €  70,00 
 
Iedereen die heeft bijgedragen aan de collecten onze hartelijke dank. 
Diaconie. 
 
         
Adoptiekinderen 
 
Brief sponsorkind Woord en Daad 

‘’Hallo mijn vriend. Ik heet Sahadatou en ik ben een meisje van 10 
jaar. Ik heb 3 jongere broertjes en twee oudere broers. Mijn ouders 
zijn dagelijks bezig met landbouw en veeteelt. Dit jaar hadden we 
een beetje regen in ons dorp. Ik zit in de vijfde klas en ik heb 33 
klasgenoten.  

We organiseren het schoolwerk door zelf groepen te vormen, omdat 
we geen onderwijzer hebben. In mijn vrije tijd help ik met de was en 
ik help eveneens mijn moeder met de vaat. Lieve sponsorouders, 
hartelijk dank. Mijn schoolgeld wordt dankzij uw steun betaald. Dank 
u wel, dan 

Dank u Wel! Dank u wel!’’ 
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Adoptiekinderen: Raphael S en Sahadatou Savadogo    
Sahadatou Savadogo  is 22 juli jarig dan wordt ze 10 jaar naar beide 
kinderen heeft de diaconie een kaart gestuurd. 
 


