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Meditatie 
   

1 Petrus 5,10: ‘’De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft 

tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u na 

een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en 

funderen.’’ 

 

Geliefde lezers, 

 

We hebben allemaal wel situaties in ons leven die we graag opgelost 

zien. Wegen waarop wij gaan en waarop wij uitzien naar het einde 

van de weg. Wij verzuchten tijdens onze reis, hoe lang nog? Wanneer 

komt er een volgende afslag? Uren, dagen, weken, maanden of 

misschien wel jaren gaan voorbij zonder dat we verandering 

opmerken in ons leven. De situatie blijft hetzelfde. Telkens weer 

dezelfde negatieve emoties, gedachten, ervaringen. We dreigen 

neerslachtig te raken. We worden met de dag mismoediger en steeds 

meer bereid om op te geven. Want het is al zo lang zo, en zou het ooit 

nog ten goede keren? Zal God ons het goede nog doen zien? 

U herkent het misschien wel. Een coronacrisis die in maart 2020 

bestempeld werd als pandemie en die maar voortduurt en 

voortwoekert in de wereld. Een crisis waarvan het einde ook in 

Nederland nog niet in zicht is. Of misschien moet u denken aan iets 

anders. Een slepende ruzie of onenigheid. Frictie in een relatie die u 

dierbaar is. In het gezin, in de familie, de straat of misschien wel de 

kerk. Of misschien denkt u aan uw lichaam dat (steeds meer) niet 

doet wat u zou willen. U hoopt weer te kunnen wat u vroeger kon, 

maar u komt er elke keer achter dat dát niet meer realistisch is.  
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Of misschien moet jij als jongere denken aan een verslaving die je in 

de greep houdt, de lage kansen op de arbeidsmarkt of het ontbreken 

van vrienden – al dan niet door eigen aanleg.  Genoeg mogelijke 

oorzaken die ons neerslachtig kunnen maken. Genoeg 

omstandigheden waardoor wij kunnen zeggen: ik kan het niet meer, 

ik geloof het niet meer, ik houd het niet meer vol. En al snel klinken 

daar de eenvoudige oplossingen en oppervlakkige woorden in je 

hoofd. ‘’Kop d’r veur! Gewoon even doorbijten joh!’’ Misschien zeg 

je het tegen jezelf of zeggen anderen het tegen jou. Woorden die 

voorbij gaan aan de diepe emoties en gedachten die ten grondslag 

liggen aan je gedrag. De diepte van de pijn die je voelt elke keer 

wanneer het lichaam weigert. De onzekerheid die telkens gevoed 

wordt wanneer je op de arbeidsmarkt niet slaagt. De angst voor je 

gezondheid en je leven, wanneer er luchtig gedaan wordt over corona 

of andere gevaren. Het is goed om met elkaar stil te staan bij de 

gevoelens en gedachten van anderen en van onszelf. Om die te 

herkennen én te erkennen. Ze zijn namelijk (vaak) reëel. Ze zeggen 

iets over de werkelijkheid waarin je leeft. Zoals je luistert naar je 

voeten wanneer je over scherpe schelpen loopt. Niet om bij die 

gevoelens en gedachten stil te blijven staan, dat zijn veel mensen ook 

geneigd om te blijven doen. Uit zelfmedelijden of onwetendheid. Nee 

niet er in blijven hangen, maar onze gedachten en gevoelens 

vervolgens in gesprek te laten met God, met de Bijbel. Met het 

Woord van God dat tot ons is gericht. Dat tot ons komt van buitenaf. 

Dat tot ons komt van buiten onze werkelijkheid – die vaak gepaard 

gaat met lijden inderdaad. Het eeuwige en goddelijke Woord spreekt 

vandaag tot u en tot mij vandaag de dag. En vandaag zegt zij: ‘’De 

God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige 

heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u na een korte tijd van 

lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.’’ 

God die jou en mij geroepen heeft, zal ons ook door zijn genade 

bewaren, doen volharden. Dat is de troost van deze Bijbeltekst. 

Ondanks het feit dat het lijden van de gelovigen groot is, is de genade 

van God groter en sterker. Hij ziet en kent uw gevoelens en 

gedachten. Hij weet wat u meemaakt. 
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En ook al lijkt het soms alsof er geen licht is aan het einde van de 

tunnel, kunt u hierop vertrouwen: ‘’Hij die u roept is getrouw, die het 

ook doen zal (1 Tes. 5:24).’’ God heeft u en mij geroepen tot Zijn 

eeuwige heerlijkheid. Hij zal u en mij daar ook brengen. Heeft u 

Gods stem nog niet gehoord? Hij roept ons vandaag in Christus 

Jezus. Niet op andere manieren, maar Hij roept ons door ons te 

vragen om ons vertrouwen te stellen op Jezus Christus.  

Wanneer u zó tot God gaat, wanneer u zo de Bijbel leest, dan 

ontvangt u zekerheid in het korte lijden dat u hier op aarde lijdt. Ja, 

kort lijden. Petrus zegt niets over de intensiteit. Misschien lijdt u in 

dit leven wel enorm. Maar het is kort in het licht van de eeuwigheid. 

Hij zal u toerusten, bevestigen, versterken en funderen om in 

eeuwigheid met Hem te zijn. Vier woorden die eigenlijk hetzelfde 

bedoelen: God zal u sterken, zodat u de eindstreep haalt. Hij zal doen 

wat nodig is om u te brengen waartoe hij u geroepen heeft.  

Beste lezer, één van de belangrijkste kenmerken van een gelovige is 

de volharding. De Dordtse leerregels hebben er niet voor niets een 

hoofdstuk aan besteed (H.5). Waarom is dit zo belangrijk? Omdat 

onze gevoelens en gedachten, of beter gezegd, de gevoelens en 

gedachten van onze oude mens maar al te makkelijk bepaalt worden 

door iets of iemand anders dan God en Zijn Woord. Als God ons niet 

vasthoudt, als Hij ons niet toerust, bevestigt, versterkt en fundeert, 

waar was dan onze moed en onze hoop gebleven? Gelukkig, het komt 

niet op ons zelf aan. Hij die ons roept, zal ons ook bewaren. ‘’Maar 

God is getrouw, Die hen in de genade, hun eenmaal gegeven, 

barmhartiglijk bevestigt, en ten einde toe krachtiglijk bewaart.’’ 

(Dordtse Leerregels, H.5, Par. 3) 

'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 
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Gemeentelijke activiteiten 
 

Terugblik 

 

 
 

Vakantie Bijbel Week.  

Deze zomer vond de eerste editie plaats met als thema “Aan tafel.” 

Als organiserend team zien wij terug op een prachtige en gezegende 

week. Prachtig hoe(veel) kinderen aanwezig waren en deelnamen aan 

de week. Maar ook de samenwerking tussen de teamleden van de 

organisatie was erg mooi. Kortom, een week om onze God hartelijk 

voor te bedanken.  
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Open Kerk 

Deze zomer heeft op diverse dagen de kerk open gestaan. Diverse 

mensen zijn in en uit gelopen, al dan niet met een krabbel in het 

“gastenboek”.  Volgend jaar hopen we er meer bekendheid aan te 

geven, maar nu al kunnen we terugzien op een geslaagd initiatief.  

Want een open kerk, dat is toch wat we als gemeente willen zijn voor 

anderen?! 

 

Startzondag 

Op zondag 6 september hebben we samen genoten van een heerlijke 

lunch met belegde broodjes en (groente of kippen)soep. Natuurlijk 

was de 1,5 meter wel wat lastig in de onderlinge omgang, maar in 

deze omstandigheden is samen het kerkelijk seizoen beginnen toch 

iets wat meerwaarde heeft. Of juist nu in deze omstandigheden? We 

hebben elkaar toch kunnen zien en soms ook kunnen spreken. Niet 

alleen dat, maar er zijn ook veel mooie cadeaus en felicitaties 

uitgedeeld aan de jonge ouders uit de pastorie! Zoon Obed was ook 

aanwezig en werd door de gemeenteleden goed bestudeerd. Geweldig 

toch? Misschien hebben sommigen tijdens de samenkomst ook het 

verlangen gekregen om voorganger te worden.. 
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Foto’s van de startzondag 
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Meditatie en Muziek. 

Op zondag 13 september hebben we samen genoten van de eerste 

editie. De muziek werd verzorgd door familie Ploeg uit Genemuiden. 

Wat een gaven heeft deze familie gekregen om de Schepper mee te 

loven. Wij hebben er samen van genoten. De meditatie werd 

verzorgd door dhr. Van den Berge en ging die avond over Psalm 27. 

Hoe blijven christenen het vol houden terwijl hen soms (ook) zoveel 

lijden overkomt?  

 Omdat ze zien op de goedheid en liefelijkheid van de Heere. 

 In het bijzonder op zijn Zoon Jezus Christus in Wie Gods goedheid 

en liefelijkheid zo duidelijk zichtbaar is.  

Als je eenmaal daardoor gegrepen bent, door Zijn liefde en goedheid, 

houdt dat je op de been. Niets kan je dan meer scheiden van Zijn 

liefde.  

Van die liefde en goedheid hebben we aan het einde van de 

samenkomst nog buiten gezongen in de open lucht. Een heerlijke 

avond. 

 

 

Vooruitblik 

 

De komende tijd hopen de volgende activiteiten plaats te vinden 

binnen de gemeente. 
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• Iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur, Open kerk. 

Iedereen is welkom voor wat te drinken en te nuttigen, maar ook 

voor een goed gesprek, zingen, en wat al niet meer zij; 

• 1 oktober, Jaarvergadering van de gemeente; 

• 4 oktober, Koffiedrinken in ’t Spectrum na de kerkdienst; 

• 6 oktober en vaker, ALPHA cursus iedere dinsdagavond in het 

Irenegebouw. Deze cursus is speciaal bedoeld voor diegenen die 

kennis willen maken met het christelijk geloof. Iedere avond 

bestaat uit een maaltijd samen, luisteren naar een inleiding over 

een onderwerp en een gezamenlijk gesprek. De avond is gratis 

voor hen die deelnemen. Bent u geinteresseerd of kent u mensen 

met interesse? Aanmelden kan via de website of door een belletje 

naar de pastorie!; 

• 11 oktober, dopen O.J.G. van den Berge in de ochtenddienst 

(09.30 uur) in het eigen kerkgebouw. Wanneer mensen er niet in 

passen (vanwege de 1,5 meter), dan zal er in ’t Spectrum ruimte 

zijn om de dienst “live” mee te maken.”; 

• 11 oktober, Meditatie en Muziek om 19.00 uur in de kerk. Meer 

informatie wordt nog aangekondigd via de website van de kerk; 

• 22 oktober, Bijbelstudie om 09.30 in het Irenegebouw. De 

bijeenkomst begint altijd om 09:30 uur s' morgens en is rond 

11:30 afgelopen. In het kerkelijk jaar 2020-2021 gebruiken wij 

een Bijbelstudie-boekje over Joel en Habakuk dat is geschreven     

door ds. J.J. ten Brinke, als leidraad. Iedereen is van harte              

welkom om deel te nemen. 

 

Daarnaast zullen er rond kerst ook activiteiten zijn, zoals: 

• Kerstmaaltijd voor de gemeente en de omgeving; 

• Kerstwandeling (met zingen in de kerk) en kerstmarkt (in het 

dorp). 

 

Actuele informatie kunt u vinden op de website van de kerk. 

Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. 
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Uit de pastorie 
 

In én uit de pastorie klinken tegenwoordig meer geluiden. Op allerlei 

tijdstippen trouwens. Deze zomer mochten we namelijk een zoon van 

de Heere God ontvangen: Obed Jack Gerrit van den Berge. Wat is het 

een wonder zo’n klein jongetje. Een persoon met een (eeuwige) ziel. 

Een nieuw mensenleven. Dat geeft trouwens ook 

verantwoordelijkheid.. Maar de geboorte, het prille begin, de 

ontwikkeling van een klein baby’tje tot een stevig kereltje is 

gewoonweg indrukwekkend te noemen. Obed is gelukkig gezond en 

laat goed van zich horen. In de 7e week is hij gaan lachen en 

aankijken. Voor ons ouders geluksmomentjes, zoals u misschien kunt 

begrijpen.  

 

We zijn God dankbaar voor Zijn zorg voor ons als gezin. In veel 

opzichten zijn we gezegend. We kijken positief terug op de bevalling, 

we hebben genoten van de professionele zorg, moeder knapt weer op 

van al hetgeen ze heeft meegemaakt en Obed is gezond en ontwikkelt 

zich goed. Tijdens en na de bevalling beseften wij dat dat zeker niet 

vanzelfsprekend is. Er zijn zoveel momenten waarop je denkt: het is 

op de rand van leven en dood. Zoals ds. Wilschut een tijdje geleden 

tijdens een preek zei: “Het leven is kostbaar en kwetsbaar.” 

          

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er zijn best 

ook dingen die lastig waren/zijn. Maar de Heere God helpt ons erbij 

en erdoor. Zo ervaren we dat. God helpt ons ook door andere mensen 

heen.  

We waren God bijvoorbeeld dankbaar voor de hulp die ons op de dag 

van geboorte en in de eerste weken werd geboden vanuit de pastorie 

in Noordhorn. Geweldig. Heel dankbaar zijn we ook voor het 

meeleven vanuit de gemeente en het dorp Sebaldeburen.  

 

Van velen ontvingen wij kaartjes, maar ook bloemen, cadeaubonnen, 

geld, etc. En dan nog niet eens gesproken over de startdag van de 

gemeente. Wat een aandacht en cadeaus! We voelen ons door jullie 

goedheid overweldigd. 
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We hebben vast ook niet iedereen bedankt voor zijn of haar lieve 

meeleven, maar willen dat dan op deze plaats alsnog doen. Hartelijk 

bedankt!! 

De komende tijd zullen we als gezin het wiel van het gezin 

uitproberen. Het zal vast niet altijd even gemakkelijk zijn om tijd en 

aandacht voor God, gezin, familie, werk, studie, etc. te verdelen. Uw 

geduld en begrip dus gevraagd. Van onze kant zullen we er echter 

alles aan doen om er voor u als gemeente te zijn. Van deze kant is het 

alvast goed om te zeggen dat de woensdag voortaan wordt gebruikt 

als studiedag. Maar verder zal ik als kerkelijk werker/pionier volledig 

(minimaal 36 uur) mij inzetten voor de kerkelijke gemeente en de 

mensen in de omgeving. 

Mijn vrouw en ik zijn vorig jaar in deze periode begonnen in 

Sebaldeburen. We hopen en bidden dat de positieve lijn uit het eerste 

jaar, doorgezet mag worden in ons tweede jaar alhier. In het begin 

moesten we wel even landen (nieuw huis, omgeving, net getrouwd, 

e.d.), maar inmiddels hebben we het erg naar ons zin in de pastorie, 

het dorp, de kerkelijke gemeente, de prachtige natuur van het 

Westerkwartier, e.d. 

Ons gebed is dat we in alle vreugde en nederigheid samen met u als 

gemeente God de Schepper, elkaar en de ander mogen dienen met 

onze talenten en gaven.  

      

Wel en wee gemeente  

Overlijden 

• Op 25 juli 2020 is overleden mevrouw Anna-Catharina Huisma-

Huberts. Geboren te Lutjegast, overleden in Grootgast. Op de 

rouwkaart stond vermeld: “Na een afnemende gezondheid nam de 

Here tot Zich, onze zorgzame lieve moeder, oma en overoma.” 

De kerkdienst vond plaats op 30 juli, waarbij de preek die door 

ds. Krooneman gehouden werd de Bijbeltekst op de kaart als 

uitgangspunt had: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 

maar de grootste daarvan is de liefde.” (1 Kor. 13:13) Wij kenden 

in mevrouw Huisma een betrokken en geliefd gemeentelid. Ze 

heeft veel voor ons als kerkgemeenschap betekend. We wensen 

de familie en geliefden van harte Gods sterkte en liefde toe in het 

verlies. 



11 

Ziekte 

• Mevrouw Huizinga kampt al langer met een pijnlijke knie/een 

zeer been. Binnenkort zal er een operatie aan de knie 

plaatsvinden. Ingrijpend. We bidden mevrouw en familie 

Huizinga alvast gezondheid en kracht toe. 

• Mevrouw Ritsma kampt met onzekerheden wat betreft haar 

lichaam. Onlangs werd duidelijk dat ze een (te) hoge bloeddruk 

heeft. In alle onzekerheid en aanvechting bidden we ook 

mevrouw Ritsma Gods nabijheid toe.  

• Mevrouw Potstra blijft moeite ondervinden als het gaat om de        

controle over het lichaam en merkt eigenlijk ook steeds meer de 

beperkingen die dat met zich meebrengt. We wensen haar op haar 

levenspad Gods kracht en bijstand toe.  

• Er zijn meer namen te noemen en wellicht heb ik uw naam niet 

genoemd. Wilt u dat de gemeente met u meeleeft en voorbede 

met u doet? Geef dit dan s.v.p. aan bij de kerkenraad of bij uw 

voorganger. Gemeentezijn is voor elkaar voorbede doen, met 

elkaar meeleven, zoals Christus dat doet voor ons. Maar dan 

moeten we ook van elkaar iets weten/horen, zodat het ook 

mogelijk is. 

 Levensmomenten 

Op 12 september mocht fam. Henstra vieren dat zij samen 40 jaar 

getrouwd zijn. De Heere God heeft hen tot hiertoe geholpen en we 

bidden hen toe dat ze onder de zegen van de algoede God mogen 

verder gaan. De trouwtekst was Jer. 29:11. 

• Op dv. 21 oktober hoopt W. van Slooten 65 jaar te worden. Een 

bijzondere leeftijd! Alvast van harte gefeliciteerd.  

• Op 27 sept. hoopt echtpaar Toes te vieren dat zij 35 jaar getrouwd 

zijn. De trouwtekst van fam. Toes was 35 jaar geleden: Deut. 

32:10. Een bijzondere tekst die je niet zo vaak hoort, maar die 

getuigt van Gods trouw. Dat wensen we hen ook toe. 
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Binnengekomen 

• Afgelopen maanden is mevr. L.G.W. de Goede - van der Vries, 

woonachtig in Marum, lid geworden van de hervormde kerk te 

Sebaldeburen. Mevrouw De Goede is geen onbekend gezicht in 

ons midden. Ze is al geruime tijd een gewaardeerd deel van de 

gemeente en betrokken bij activiteiten. We wensen haar de zegen 

van God de Vader (abba) toe en hopen dat zij nog een lange tijd  

in ons midden mag zijn.  

 

Uit de Kerkenraad: 

Jaarvergadering: door de coronamaatregelen kon de 

Jaarvergadering van onze gemeente die gepland stond voor 29 april 

j.l. niet doorgaan. Inmiddels zijn de maatregelen wat versoepeld en 

mogen wij onder voorwaarden weer met meer mensen samen komen. 

De Jaarvergadering van onze gemeente is nu gepland voor Deo 

Volente donderdagmiddag 1 oktober a.s. De vergadering begint om 

14:00h in gebouw Irene. U bent van harte uitgenodigd daarbij 

aanwezig te zijn. Meerdere belangrijke gemeentezaken zullen die 

middag besproken worden. Ook zal de rekening 2019 en begroting 

2020 aan de orde komen. 

(De rekening 2019 is reeds verkort in te zien via de website van onze 

gemeente.) 

College van Kerkrentmeesters.  

Wij kunnen weer spreken van een “college” van Kerkrentmeesters in 

Sebaldeburen! Tot voor kort was br. Huizinga (daarbij breed 

ondersteund door zijn vrouw) de enige Kerkrentmeester. Zoals u 

inmiddels via de afkondigingen weet is br. D.J. Toes toegetreden tot 

het college van Kerkrentmeesters. Fijn dat u nu samen de stoffelijke 

belangen van onze gemeente kunt behartigen. We wensen u beide 

daarbij wijsheid en de zegen van de Here. Aan Zijn zegen is alles 

gelegen.       
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Herbevestiging br. J. Huizinga. 

In een vorige Teken van Leven stond de herbevestiging van br. 

Huizinga gepland voor zondag 31 mei. Ook dit moest vanwege de 

coronamaatregelen worden afgelast. Omdat de coronamaatregelen 

nog steeds een goed gevuld kerkgebouw niet toestaan, is een nieuwe 

datum nog niet gepland. Maar volgt zeker nog, onder het voorbehoud 

van Jakobus.   

Kerktelevisie. 

Velen van ons hebben al ervaring opgedaan met de in de corona-tijd 

geïnstalleerde kerktelevisie. Via de website www.kerkdienstgemist.nl 

of de gelijknamige App kunnen de kerkdiensten van onze gemeente 

met beeld en geluid worden gevolgd. Fijn dat daarvoor de 

mogelijkheden en middelen beschikbaar zijn gekomen! 

De uitzendingen komen niet zomaar bij u in de woonkamer. Hiervoor 

zijn we een klein maar onmisbaar team dank verschuldigd:       

Rutger Toes en zijn vader, br. D.J. Toes die iedere zondag 

beschikbaar zijn om de camera te bedienen. Beiden daarvoor hártelijk 

bedankt! 

Heisessie.  

De leden van de kerkenraad willen binnenkort met elkaar in gesprek 

over de huidige situatie in Sebaldeburen en over de toekomst van 

onze gemeente. Welke missie zien wij voor ons in Sebaldeburen? Wij 

vragen uw voorbede voor de voorbereidingen en voor de bespreking 

in oktober. 

Evaluatie pionierswerk br. van den Berge.  

Voor de kerkenraadsvergadering van september heeft br. van den 

Berge een overzicht gemaakt van de verrichte werkzaamheden van 

het afgelopen jaar. Als je dat zo op een rijtje ziet is het 

indrukwekkend te zien hoeveel werk er in het eerste jaar in de 

gemeente verricht is. En dat terwijl er nog veel geplande activiteiten 

vanwege de corona-tijd niet zijn doorgegaan. We zijn de Here 

dankbaar dat Hij ons Joost en Baukje gegeven heeft om hun jeugdige 

energie te besteden in Zijn Koninkrijk in Sebaldeburen!  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Laten we niet ophouden voor hen te bidden en de Here te vragen om 

zegen op hun werk onder ons en in het dorp opdat het geweldige 

nieuws van Gods genade gedeeld kan worden met nog veel meer 

mensen in onze omgeving!       

Obed 

Op 30 juli 2020 vond er in de pastorie een gebeurtenis plaats die de 

afgelopen 20 jaar niet is voorgekomen: de geboorte van nieuw leven 

in onze gemeente, van de eerste zoon van Joost en Baukje van den 

Berge, van Obed Jack Gerrit! Wat is de geboorte van een nieuw mens 

een grootse gebeurtenis waarbij je stil wordt van bewondering voor 

de Schepper die dit moois zo heeft bedacht.  En we loven Hem met 

de dichter van Psalm 139 dat Hij Obed zo ‘ontzagwekkend 

wonderlijk’ gemaakt heeft (vs.14)! Ook op deze plaats willen we 

vader en moeder van den Berge gelukwensen met deze schat uit de 

hemel. Ook de grootouders van harte gefeliciteerd! Het is ons gebed 

dat Obed mag opgroeien in geloof en genade en dat hij de betekenis 

van zijn naam (Obed betekent ‘dienaar’) mag uitleven in vreugde 

voor het aangezicht van God 

Gevraagd! 

- ideeën, suggesties. Het coronavirus verstoort veel van ons samen-

gemeente-zijn. Zo hoort het lofzingen van de Here onlosmakelijk bij 

een eredienst. En dat kan nu niet zoals we dat gewend zijn en ook 

graag uit volle borst zouden doen. Ook de bediening van het 

sacrament van het Heilig Avondmaal kan niet verantwoord 

plaatsvinden door het drinken uit dezelfde beker zoals we dat gewend 

zijn. 

De vraag die we voor u willen neerleggen is: Hoe zouden we aan ons 

verlangen om te zingen en om het Heilig Avondmaal met elkaar te 

vieren tegemoet kunnen komen zónder dat we onszelf of anderen in 

gevaar brengen en zónder dat we in conflict komen met de 

voorschriften van de overheid? De creativiteit en denkkracht van een 

hele gemeente is allicht groter dan die van een kerkenraad alleen. 

Graag nodigen we u uit om ons uw ideeën en suggesties te laten 

weten!                                                                                               
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- audiovisuele medewerker. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar valt 

erg mee. Het duo Rutger en vader Toes doen de bediening van de 

camera tijdens de kerkdiensten weliswaar uitstekend, maar het zou 

fijn zijn als het team uitgebreid kon worden met een derde 

cameraman voor als zij bijvoorbeeld eens ver weg wonende familie 

willen bezoeken.  

Informeert u of meldt u aan bij een van de kerkrentmeesters. 

Namens de kerkenraad, 

L. Meijndert 

Actualiteit met betrekking tot het Corona-virus. 

Al meer dan een half jaar wordt de samenleving en ook onze 

gemeente geplaagd door het coronavirus. Het heeft grote gevolgen 

voor ieder van ons. Ook in de kerk. 

Of we dat nu leuk vinden of niet. 

Besmetting met het virus kan zeer ernstig zijn, met een vreselijk 

lijden tot gevolg. En zelfs overlijden. 

Een besmetting in het midden van onze kleine gemeente in 

Sebaldeburen, die voornamelijk uit ouderen bestaat, zou desastreus 

zijn en het voortbestaan van de gemeente tot een abrupt einde kunnen 

brengen! 

Laten we daarom uit liefde tot elkaar en ook vanwege de zorg die we 

voor elkaar hebben ons zo goed mogelijk houden aan de adviezen 

van deskundigen en de overheid. Zelfs al zouden we zelf het nut niet 

inzien van een bepaalde maatregel, dan doen we het voor onze 

broeder of zuster in de gemeente. 

Concreet betekent dit dat de kerkenraad u vraagt om u tijdens het 

zingen van liederen tijdens de erediensten te realiseren dat het luid 

zingen gevaar oplevert voor uw oude broeder of zuster die bij u in de 

buurt zit. Alstublieft, doet u dat niet! 

Ook willen we u allen vragen om bij het verlaten van het kerkgebouw 

in de gangpaden de 1,5 m afstand in acht te nemen. Zoals eerder op 

deze plaats gezegd: we mogen niet roekeloos handelen en onszelf of 

anderen moedwillig (of gedachtenloos) blootstellen aan gevaar. 
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Laten we de Here onze dankbaarheid tonen dat we in Sebaldeburen 

weer samen kunnen komen voor de erediensten en zachtjes mee 

kunnen zingen. Zie verder ook de oproep voor ideeën en suggesties 

in de rubriek ‘Uit de Kerkenraad’. 

Kerkrentmeesters       
 

Enige tijd geleden kwam bij de post (zorgvuldig dichtgeplakt) binnen een 

kaartje met de volgende inhoud: leest u maar. 

 

 

   

Daarbij ingesloten 50 euro. Hartelijk dank anonieme gever! 

Het bovenvermelde heeft alles te maken met het online uitzenden van 

onze kerkdiensten. Daarin is nu opgenomen de weergave van het 

rekeningnummer voor uw financiële ondersteuning. 

De kerkvoogdij roept u daartoe op, kunt u niet in de kerkdiensten 

aanwezig zijn, om welke reden dan ook, maak dan toch uw 

collectegeld over op onze rekening. 
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Het is nog steeds zo dat we de gastpredikanten niet kunnen betalen 

uit de opbrengst van de collecten. 

Dan nog een mooi bericht. 

Ondergetekende heeft eigenlijk nu pas zijn eerste officiële 

vergadering van de kerkvoogdij gehad. Het hele kerkrentmeester zijn 

was een one men gebeuren ( wel onder toezicht van de kerkenraad).    

Door toetreding van de heer Toes tot de kerkvoogdij is daarin 

verandering gekomen. Er was binnen de kerkenraad best wel enige 

aarzeling om de vraag bij hem neer te leggen. Nog maar net 

binnengekomen in onze gemeente en dan gelijk op de stoep staan, dat 

doe je niet zo maar.  

Toch is het gedaan omdat de aanvulling echt nodig was. Veel komt er 

op je af, er zijn de veranderingen o.a. het beheersen van internet enz. 

Je moet alert zijn en het moet goed gebeuren. 

Mede door de geweldige ondersteuning van mijn vrouw is het nog 

altijd gelukt. 

Ga terug naar de zin officiële vergadering kerkvoogdij. Door de 

toetreding van de heer Toes beginnen we met gebed en sluiten we 

met gebed, er is een agenda en er worden notulen gemaakt. 

Terugkijkend op de eerste vergadering; heel goed ja zeker, het 

overleg, het doorspreken het samen doen, het geeft ons een  heel 

goed gevoel. 

Dank je wel voor het beschikbaar zijn en de positieve manier van 

werken Dick en ook hierin de ondersteuning van je vrouw. 

Zo mag het werk in onze gemeente doorgaan onder de bede en zegen 

van de Here, ja daar waar mensen het soms niet meer zien zitten. 

 

Kerkrentmeester J.H.Huizinga 

    

Collecten 

maand  reguliere collecten extra coll. via de bank 

juni  €  188,50    €   85,00 

juli  €  254,10  €    83,00 € 310,00 

augustus €  246,35  €  563,30 € 115,00 

Giften/bijdragen 

juni via mw.Huizinga € 150,- 

juli via dhr.v.d.Berge  €   15,- vakantiebijbeldag 
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juli via de diaconie € 100,- vakantiebijbeldag (per bank) 

juli via dhr.W.v.Slooten €   10,-      

juli via dhr.M.Zuiderveld €   10,- Teken van Leven 

aug. per post € 50,-    

          

Iedereen die heeft bijgedragen aan de collecten en giften, hartelijk 

dank. 

De kerkvoogdij. 

 

Kerkelijke stand  

Kerkelijke stand Hervormde Gemeente van Sebaldeburen. 

Het totaal aantal leden op 9 september 2020 bedraagt  82, waarvan 13 

leden dooplid zijn en 39 belijdend lid.                                               

Op 25 juli overleed zr Huisma- Huberts, De Gast 4 te Grootegast.Zr 

L.G.W. de Goede-Van der Vries, De Wending 89,  9363AZ te 

Marum meldde zich als nieuw lid. 

 Met broedergroet, 

Ad Verbree, ledenadministrateur      

Diaconie 

 
Collecten 

reguliere collecten: 

juni   € 260,20 

 

juli   € 130,70 extra via bank  € 50,00 

 

augustus  € 209,65 extra via bank  € 40,00 

 

Iedereen die heeft bijgedragen aan de collecten onze hartelijke dank. 

Diaconie. 
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Zendings-en evangelisatiecommissie 
 

Zangdiensten 

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 

al wisselen ook dag en nacht. 

Ik ken de rots, waarop ik bouwe: 

hij faalt niet, die uw heil verwacht. 

Eens aan de avond van mijn leven 

breng ik, van zorg en strijden moe, 

voor elke dag, mij hier gegeven, 

U hoger, reiner loflied toe. 

 

Voorlopig zijn er geen zangdiensten i.v.m. corona. 

Afgelopen zondag 13 september was er een avond met meditatie en 

muziek. 

Br.v.d.Berge had de leiding en een meditatie over psalm 27. 

Fam.Ploeg uit Genemuiden bestaande uit: vader – orgel 

moeder, twee dochters en een zoon – strijkinstrumenten, 

speelden bekende liederen. 

Tegen kwart voor acht zijn we naar buiten gegaan en hebben we 

samen nog keuze liederen gezongen o.l.v. fam.Ploeg. 

Hoe het verder gaat? Let op de website of de nieuwsbrief! 

 

Bijbels dagboek Een handvol koren 2021 

De doelstelling van de G.Z.B.:  

Vertel het de wereld. Ze willen mensen over de hele wereld bereiken 

met de boodschap van het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus. 

Ook in 2021 biedt “Een  handvol koren”iedere dag twee 

overdenkingen, één voor jongeren en één voor volwassenen of ter 

overdenking in gezinsverband. Het dagboek is niet alleen een 

praktisch hulpmiddel bij het dagelijks lezen en overdenken van de 

bijbelse boodschap maar door het boekje te kopen voor € 12,50 

steunt u ook het zendingswerk.     

Het boekje is te bestellen bij:  

Trijnie Sloots 0611094308 of 613961, 

of via de lijst in de kerk! 
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Deze hebben waarde voor de zending. 

U kunt ze inleveren bij een van de commissieleden. 

 

Met vriendelijke groet, 

de Zendings-en evangelisatiecommissie. 

          

Verjaardagen 75+ 
oktober------------------------------------ 

november 

09 dhr.S.Feringa Provincialeweg 40a 

 9862 PE Sebaldeburen 

16 mevr.J.P.van Dijk-v.d.Molen, de Schans 15 

 9351 AZ Leek 

18 mevr. S.A. Huizinga-Bronda, Hoge Voetpad 4 

 9822 BD Niekerk 

24 dhr.A.Pietens, Provincialeweg 59 

 9862 PB Sebaldeburen 

december 

03 mevr.L.Heukers, Hoflaan 31 

 9861 BP Grootegast (Woonhaven) 

11 mevr.J.v.d.Velde-Sikkema, Jonkerslaan 75 

 9351 JJ Leek 

28 mevr.S.Potstra-Dijkema, Oldenoert 17 

 9351 KN Leek 

31 mevr.M.Bonnema-Feringa, Hoflaan 31 

 9861 BP Grootegast (Woonhaven) 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen 

in het nieuwe levensjaar! 

 ‘k Wil U o God, mijn dank betalen,     

U prijzen in mijn avondlied. 

Het zonlicht moge nederdalen, 

maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet. 

Gij woudt mij met uw gunst omringen, 

meer dan een vader zorgdet Gij, 

Gij, milde bron van zegeningen: 

zulk een ontfermer waart Gij mij. 
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Geschiedenis 

Onlangs langs ik een preek van wijlen ds. Theodorus Adrianus 

Clarisse jr. die is opgenomen in de Reveilserie (No. 565). 

Laatstgenoemde serie is een uitgave van de stichting 

"Smijtegeltfonds", die 12 keer per jaar met een preek van een 

oudvader (predikant uit de 17e of 18e eeuw) uitgeeft. Voor 12 euro 

per jaar kunt u lid worden. Van harte aanbevolen.  

Ds. Clarisse werd eind 1823 hoogleraar kerkgeschiedenis in 

Groningen en verzamelde veel materiaal over de kerkgeschiedenis 

van noordoost Nederland. 

De preek die ik van hem las droeg de titel “God zal ons het goede 

doen zien” en is uitgesproken op 29 november 1826, ten tijde van een 

heersende volksziekte. De uitgever van de preek schrijft vooraf: “In 

de maand juli van het jaar 1826 brak in de stad Groningen een hevige 

pandemie uit. Er werd wel gesproken over de ‘Groninger ziekte’, ook 

wel ‘Volksziekte’. Hoogstwaarschijnlijk betrof het de ziekte malaria, 

een term die pas eind negentiende eeuw ingang vond. Uiteindelijk 

stierf 10 procent van de Groninger bevolking aan deze epidemie. De 

ziekte bracht zo’n grote ontwrichting van het economisch leven met 

zich mee, dat velen tot armoede vervielen.”Een aantal woorden uit de 

gehouden preek: “Van Hem Die boven alle bidden en denken helpen 

kan, van Hem alleen moeten en kunnen wij uitredding verwachten.  

Vanwaar die komen zal, waarin die bestaan zal, en waardoor die 

veroorzaakt zal worden, is ons onbekend.  

Wij weten: Hij zal ons redden, ook dan als de dood ons zou 

aantasten. Als wij slechts langs de rechte weg, dat is door Jezus 

Christus, tot Zijn troon de toegang zoeken. Híj, Híj zal ons het goede 

doen zien. (...) Maar verbiedt ons dit nu te zorgen? Integendeel, het 

vérbiedt ons bezorgd te zijn. Het gébiedt ons te zorgen.” 
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Even voorstellen 

 

Mijn naam is Ietje  Oost, en ik ben  woonachtig in Grootegast. 

Ik heb 3 kinderen, 4 kleinzonen en 1 kleindochter. 

Na de lagere school heb ik twee jaar de huishoudschool gedaan in 

Grootegast. 

Ik kom uit een groot gezin, we waren met z’n achten, 6 meisjes en 2 

jongens. 

Na de huishoudschool moest ik mijn moeder helpen in de 

huishouding. Zo ging dat vroeger, de oudsten gingen werken en ik 

was degene die thuis moest blijven om bij te springen. Ik heb veel 

ervaring opgedaan en heb het werk met liefde gedaan. 

Toen mijn jongste dochter naar school ging heb ik de draad weer 

opgepakt en ben ik als Alpha hulp weer begonnen met werken. 

Later ben ik bij Samen Zorg Roden gaan werken en de laatste jaren 

werkte ik bij Thuiszorg Friesche Wouden als thuishulp A. Dit heb ik 

gedaan tot aan mijn pensioen. Een hele mooie periode waar ik met 

liefde op terug kijk. 

Mijn vrije tijd besteed ik aan lezen, puzzelen  en als het mooi weer is 

even op de fiets. 

Na een lange periode van weinig kerkgang en als niet christen te 

leven, ben ik blij dat God weer in mij is gekomen en vind ik het fijn 

om bij de hervormde gemeente van Sebaldeburen te horen. 

 

          

Bedankt 
 

Bij dezen  wil ik graag iedereen bedanken voor het meeleven in de 

vorm van kaarten, telefoontjes, bezoek enz. naar aanleiding van mijn 

opname in het ziekenhuis en later in Maartenshof. 

Zo veel meeleven doet je goed. 

Nogmaals hartelijk dank.    

 

 Siebina Potstra. 
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Kerkdiensten 
oktober 

datum tijd predikant  plaats  extra coll./bijz.h. 

04 09.30 ds.Harteman  Kampen werelddiac. 

11 09.30 ds.Krooneman  Noordhorn dopen  

       coll.kerkvoogdij 

11 19.00 meditatie en muziek 

18 09.30 ds.de Wind  Siddeburen 

25 09.30 dhr.J.C.A.,v.d,Berge Sebaldeburen najaarszendings- 

       coll. G.Z.B. 

november 

datum tijd predikant  plaats            extra coll./ bijz.h. 

01 09.30 ds.v.d.Wind  Siddeburen 

04 19.00 dsJ.Hoekman Urk   dankdag 

       dankdagcollecte 

08 09.30 dhr.J.C.A.v.d.Berge Sebaldeburen  

08 19.00 meditatie en muziek 

15 09.30 ds.N.F.L.de Leeuw Oude Pekela 

22 09.30 ds. L.H.Bogerd Wouterswoude voorber.H.A. 

        kerkvoogdijcoll. 

29 09.30 dhr.J.C.A.v.d.Berge Sebaldeburen  H.A. 

        avondm.coll. 

december 

datum tijd predikant  plaats  extra coll./bijz.h. 

06 09.30 dhr.M.v.Heijningen Dorkwerd kerkvoogdij 

13 09.30 ds.H.J.C.C.J.Wilschut  Bovensmilde  

13 19.00 meditatie en muziek 

20 09.30 ds.J.A.Mol  Driesum 

25 09.30 dhr.J.C.A.v.d.Berge Sebaldeburen 1e Kerstdag 

       I.Z.B. coll. 

27 09.30 prop J.Schraal  Urk 

31 19.00 dhr.J.C.A.v.d.Berge Sebaldeburen oudejaarsdag 

       oudejaarscoll. 
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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 van Leven 1e kwartaal 2021 kan tot en met 16 december 

w 

orden 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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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 
 

 

mailto:joostvdberge@outlook.com
mailto:lmeijndert@kpnmail.nl
mailto:jhhuizinga@ziggo.nl
mailto:slooten.f@live.nl
mailto:a.a.j.bonnema@home.nl
mailto:seballeden@gmail.com
mailto:jhhuizinga@ziggo.nl
mailto:klboerema@hetnet.nl


                    28

 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 

 


