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Ter overdenking 
Bij het lezen van de 
uitnodiging om de 
inleidende woorden bij de 
nieuwe uitgave van het 
blad van de gemeente te 
schrijven kwam vrijwel 
direct de Proloog van 
Johannes in beeld 
(Johannes 1: 1 – 18). 
Die allereerste woorden uit zijn evangelie hebben door de jaren heen hun 
bekoring niet verloren. Het is te lezen als een nieuw scheppingsverhaal en 
heeft daar qua stijl en woorden ook veel verwantschap mee. Johannes slaat 
letterlijk een brug van oud naar nieuw. De verwachting en de troost waarmee 
Adam en Eva de hof verlieten werd voor Israël door alle tijden heen een 
houvast. 
De bevrijding uit Egypte en de Ballingschap onder Nebukadnezar (zo prachtig 
beschreven in Psalm 126) werden tekenen van trouw van een God die niet 
ophoudt om zich Zijn voornemen en belofte voor ogen te houden. En nú 
gebeurt het zegt Johannes. Hij kwam tot het zijne! 
Immanuël, God met ons, letterlijk in mensengedaante. Wordt God één van ons. 
Letterlijk in leven, lijden en sterven. Voor Johannes is dit een grote overtuiging 
en meer nog een levensvervullende passie; om met klem te verkondigen dat 
de God van Abraham, Izaäk en Jacob naar zijn volk heeft omgezien en - anders 
dan alle keren hiervoor - nu voor een ongekend radicale manier kiest voor 
herderschap van zijn kudde. 
In een prachtige overdenking van Wout Huizing werd ik er onlangs nog weer 
op gewezen. ‘Our God is an Awsome God’, onze God is een uitzonderlijke 
God. Waar alle goden rondom Israël blijk geven van blindheid en met stomheid 
geslagen op hun sokkels staan, is deze God met ontferming bewogen en 
maakt de omgekeerde beweging. Alle offerdiensten in die tijd zijn gericht op 
het vervullen van de wensen van de godheid in de hoop op een bedankje in de 
vorm van welvaart of vruchtbaarheid.  
Deze God, onze God is zo volslagen anders. Hij wenst geen mensonterende 
offers, maar onze ontvankelijkheid om Hem te ontvangen. Hij ziet ons, kent ons 
en beweegt zich naar ons toe. Komt ons onderweg achterop gelopen en breekt 
met ons het brood. Schept zo licht in onze duisternis. Rouwt met de 
rouwenden, troost in verdriet en is onze metgezel in vóór en in tégenspoed. 
Het geeft me de woorden van dat bijzondere lied op de lippen: ‘Abba Vader, U 
alleen, U behoor ik toe’. In die zielsverwantschap ben ik geborgen en houd ik 
hoop in weerwil van welke levenservaring ook. Zo wordt advent een woord om 
mee te leven en mee te sterven. 
Bert Wijchers   
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Aandacht voor elkaar 
Gelukkig zijn er momenteel niet veel zieken in onze gemeente. Dat komt goed 
uit, want dan kan Aernout tijd besteden aan het afronden van zijn pastorale 
contacten. Op die manier moet een voorganger zijn tijd verdelen over veel 
verschillende taken. Alles moet z’n aandacht hebben, dat is voor voorgangers 
soms best moeilijk. 
Ik noem dit even omdat onze Bas Stadens heeft afgezegd om in onze diensten 
voor te gaan. Het voorbereiden en leiden van een dienst valt hem zwaar en 
kost veel energie. Ook op Witterzomer moest Bas helaas afzeggen voor een 
geplande dienst. We wensen Bas en Neelie heel veel sterkte om hier mee om 
te kunnen gaan en vooral Gods nabijheid! 
Willem Danker heeft zijn auto moeten verkopen, maar hij heeft nu een 
scootmobiel en kan daarmee weer boodschappen doen in het dorp. 
Hans Romijn zit nog steeds in een revalidatietraject, maar we weten dat er ook 
nog steeds zorgen zijn  of zijn been en voet kunnen genezen. Gelukkig kan hij 
wel regelmatig in de kerk zijn en dan verzorgt hij ook de beamerdienst.  
Jan en Ria Hoekstra moesten wegens omstandigheden hun huis aanpassen. 
Dat gaat om een badkamer en een bijkeuken; een hele onderneming op hun 
leeftijd, maar de helft is al klaar. 
Zr. Giny Meijer kwam opnieuw ten val, maar gelukkig had dat geen grote 
gevolgen. Ze kon toen echter zelf niet meer overeind komen en moest daar 
uiteindelijk hulp voor inroepen. 
Zr. Renate Niezing ervaart ook de lasten van het ouder worden: ze heeft vaak 
veel pijn in de rug. Af en toe kan ze daardoor niet mee naar de dienst op 
zondagmorgen en ze wil zo graag. 
Ook ons oudste lid, zr. Lammy Molenaar, zit met rugklachten en moet daardoor 
soms afzeggen bij Wietske Moddejonge, die haar anders getrouw komt halen 
en meeneemt naar de dienst. 
Mary van den Boogert en Piet Berkhof uit Meppel hebben regelmatig echt meer 
hulp nodig; daarom zien hun kinderen uit naar meerzorg! 
Marijke van Spengen is geopereerd; haar galblaas moest worden weggehaald. 
Na deze ingreep moet ze nu eerst weer aansterken voor ze weer kan gaan 
werken. 
Om aandacht te kunnen blijven geven aan grote en kleine zorgen, heeft onze 
gemeente plannen om het pastoraat ook volgend jaar weer 
op een goede manier te laten invullen: dat leest u elders in 
deze Brug. 
En onze eigen mogelijkheden zijn: af en toe op bezoek, een 
kaartje sturen en … niet vergeten voor ze te bidden! 
Zo zijn er toch nog heel wat zaken, die onze aandacht nodig 
hebben. 
Met hartelijke groet 
Anne Duursema  
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Werken in de gemeente 
Seizoenen gaan en komen. De bladeren kleuren weer in 
allerlei kleuren en dwarrelen naar beneden. Het regent veel 
en als de zon schijnt dan worden de kleuren nog mooier. In 
de seizoenen van ons leven mogen we kijken naar de mooie 
momenten. Maar als de zon niet schijnt, is het lastig om die 
momenten te zien. Als we ouder mogen worden, is het iets 
wat steeds vaker terugkeert. Het mooie aan seizoenen is dat 
het altijd weer licht wordt. Er komen altijd betere tijden. Soms 
is dat in dit leven, maar soms ook na dit leven. ‘Vol verwachting blijf ik uitzien’ 
zegt een prachtig lied uit Johannes de Heer. Dat doet mij ook blij terugdenken 
aan de prachtige zangavond die we konden hebben met de broeders en 
zusters van de ABC-gemeenten. Wat mooi om zo samen te mogen delen in 
dezelfde God. Met waarden die dichtbij elkaar liggen, mogen we elkaar 
ontmoeten in Assen en ook uiting geven aan wat landelijk plaatsvindt. 
De laatste maand ben ik bezig om afscheidsbezoeken te brengen om daarmee 
de pastorale gesprekken af te ronden. Aan de ene kant is het mooi om zo nog 
een keer bij elkaar te komen; de laatste dingen te bespreken en terug te blikken 
op bijna drie jaar werk in de gemeente. De eerste twee jaar was dat intensiever 
op zondag, het laatste jaar intensiever in pastorale ontmoetingen. Daarin heb 
ik een vertrouwensband gevoeld. Vanaf het begin heb ik ervaren dat u open 
durfde te zijn en hebben we in vertrouwen veel mogen delen. Ik heb daarin de 
kwetsbaarheid van het leven gezien, ik mocht meelopen om de seizoenen van 
het leven te zien. 
Ik merk ook dat het afscheid soms een dubbel gevoel is. Soms zou ik nog veel 
willen doen, maar blijkt altijd weer dat de tijd beperkt is. Het was in de afgelopen 
jaren wel eens een uitdaging om mijn werkzaamheden af te stemmen op de 
wijzers van de klok. In het begin ging ik daar makkelijk mee om, een uur meer 
was niet zo erg. Ook in een kleine gemeente is er altijd werk, daarbij heb ik 
geleerd om te kijken wat haalbaar is en welke prioriteiten ik daarbij kan stellen. 
Daarin heb ik ervoor gekozen om beschikbaar te zijn in noodgevallen en 
aanwezig binnen de mogelijkheden. Toch is dat meestal wel gelukt. Door te 
werken in een gemeente, ben ik zelf ook gedwongen om plekken te vinden om 
zelf weer op te laden. Het bleek niet realistisch om alleen maar uit te delen, 
gelukkig was hier ook begrip voor en werd er ook regelmatig gevraagd of het 
allemaal wel lukte.  
De komende weken zal ik de laatste gesprekken hebben en mij voorbereiden 
op de afscheidsdienst van 15 december. Tot die tijd is er altijd de mogelijkheid 
om te praten als daar behoefte aan is. Bel mij dan even of stuur een mail; dan 
maken we een afspraak. Ik ben van 14 november t/m 19 november afwezig en 
niet bereikbaar. U kunt dan bellen met iemand van het bestuur. 
Hartelijke groet, Aernout de Jong 
Telefoon: 06 – 2268 7006 - E-mail: Aernout.deJong@baptisten-assen.nl 

  

mailto:Aernout.deJong@baptisten-assen.nl
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Van het secretariaat 
In deze uitgave van De Brug wordt verslag gedaan van verschillende 
bijzondere activiteiten. We kijken nog terug naar de Startzondag in september 
en ‘opening en afscheid’ bij het Seminarium. Verder was er begin oktober de 
gezamenlijke zangavond met BG De Ark en de Evangelische Gemeente.  
Kort voor het verschijnen van deze Brug was er ook een jubileummarkt bij de 
Componist en de Gemeente-vergadering van onze gemeente. Het 
stampotbuffet bij het Open Huis werd een weekje uitgesteld, dus die foto’s ziet 
u pas in de volgende uitgave. 
In de komende periode zullen we in onze gemeente stil staan bij de 
Eeuwigheidszondag op 24 november. Een week later begint de 
Adventsperiode, waar we in onze diensten weer aandacht aan zullen geven 
met een Adventsproject. 
Vanuit het bestuur kijken we nog iets verder vooruit en wordt er ook al weer 
nagedacht over Kerstbijeenkomsten. Naast alle wekelijkse diensten komt er op 
maandag 23 december weer een kerstmiddag voor senioren in De Componist 
en op dinsdag 24 december een Kerstsamenzang voor het Noorderpark. Bij 
die Kerstsamenzang komt ook een gelegenheidskoor met muzikanten: als u 
talenten en interesse hebt kunt u daaraan meedoen; elders in deze Brug meer 
informatie. 
Rond die feestdagen komen er voor onze gemeente nog twee bijzondere 
diensten bij: op zondag 15 december nemen we afscheid van Aernout de Jong, 
omdat hij zijn voorgangerschap in Assen zal beëindigen. Op 
zondag 5 januari hopen we dan Jan Brouwer te mogen 
verwelkomen als nieuwe pastor in onze gemeente. 
Soms kan een dienst op zondagmorgen ook onverwacht 
anders verlopen en daardoor heel verrassend zijn. Op 
zondag 29 september kwam Willem Lindeman bij ons de 
dienst leiden, maar hij toonde zich daarbij ook een 
hartstochtelijk muzikant op het grootste model blokfluit: 
bijzonder mooi om naar te mogen luisteren! 
We hebben dus allerlei gebeurtenissen om in dankbaarheid 
op terug te kijken en veel andere dingen om verwachtingsvol 
naar uit te zien. Al die berichten zorgen dan ook steeds weer 
voor een interessante en goed gevulde Brug.  
Bij de vorige uitgave was een acceptgirokaart gevoegd, die 
al door veel mensen is gebruikt om een jaarbijdrage te geven. Hartelijk dank 
daarvoor: er is al ruim 450 Euro binnengekomen. Als u de acceptgiro nog hebt 
liggen, dan nodigen we u van harte uit nog een bijdrage over te maken. 
Via de Bijbelvereniging beschikken we over handzame uitgaven van het 
Nieuwe Testament in verschillende talen. We hebben die boekjes ook gebruikt 
bij de jubileummarkt van de Componist, maar er zijn nog wel exemplaren over. 
U kunt gerust een of meer meenemen om weg te geven.  
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Er zijn ook Groot-Letter-Bijbels beschikbaar, voor mensen die minder goed 
kunnen zien maar wel graag zelf in de Bijbel willen lezen.  
Zo’n complete Bijbel bestaat dan wel uit vijf boeken, maar ze zien er mooi uit. 
Via de Bijbelvereniging zijn deze Groot Letter Bijbels kosteloos beschikbaar; 
er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor verzendkosten. Onze gemeente 
heeft een inkijk-exemplaar beschikbaar. 
Als u contact zoekt met voorganger of bestuur van de gemeente, dan is het 
goed om te weten wie er bereikbaar zijn. Van 1 tot en met 14 november kunt u 
het secretariaat wegens vakantie niet bereiken en van 14 tot 19 november is 
Aernout de Jong afwezig wegens vakantie. Via de andere bestuursleden kunt 
u altijd wel contact opnemen met de gemeente. 
De volgende uitgave van De Brug verschijnt begin december: als u daarin ook 
een bericht wilt vermelden of een bijdrage wilt leveren, dan kunt u dat 
doorgeven aan de secretaris. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp. 
 

 

Alom Gedenken 
Op zondag 27 oktober 2019 van 18.30 uur 
– 20.00 uur wordt op begraafplaats De 
Boskamp in Assen de 11e editie van ‘Alom 
Gedenken’ gehouden. Het thema is 
‘Zolang ik je naam noem..’ Bij aankomst 
krijgen bezoekers een graflichtje 
aangereikt. Ook zijn er steentjes, waarop 
de naam geschreven kan worden. Beiden 
kunnen neergelegd worden bij het graf of bij de gedenkplek bij het 
columbarium. Ook kan men de roepnaam noteren van hem/haar die herdacht 
wordt. Deze wordt dan later genoemd tijdens het programma. Voor kinderen is 
er een speciale activiteit. 
Om 18.55 uur vertrekt een doedelzakspeler richting het columbarium.Om 
19.00 uur begint daar het programma met de een dans door leden van 
dansschool Jan Postema. Dan is er een welkomstwoord, gevolgd door muziek 
van Paint. Dan de klanken van ‘Stembevrijding’ door Liesbeth Kloppen burg en 
opnieuw muziek van Paint. Na het noemen van de namen volgt nog een dans.  
Rond 19.30 uur speelt de doedelzakspeler als afsluiting. 

Voor en na het gezamenlijk gedenken wordt op diverse 
plekken op de begraafplaats muziek gemaakt en 
worden gedichten en verhalen voorgelezen. Theehuis 
de Boskamp is ook open (achter het columbarium) voor 
koffie, thee en muziek. Zie ook www.alom-gedenken.nl   

http://www.alom-gedenken.nl/
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Gemeentevergadering 
Op zondag 20 oktober hebben we onze najaarsvergadering gehouden: zoals 
gebruikelijk bij gemeentevergaderingen was dat weer na de dienst en sloten 
we de ochtend af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Zowel in de dienst als 
tijdens de vergadering stond het pastoraat centraal. Kina Tigelaar had in de 
prediking pastoraat al vanuit diverse gezichtspunten toegelicht. Naast de 
Bijbelse visie op herderschap kwam daarbij ook naar voren dat deskundige 
invulling van pastoraat zeker van belang is, maar dat we ook onderling op 
eenvoudige wijze voor elkaar kunnen zorgen. 
Tijdens de aansluitende gemeentevergadering werd een voorstel besproken 
over de toekomstige invulling van het pastoraat in onze gemeente. Dit jaar 
wordt dat nog verzorgd door Aernout de Jong: na zijn studie en stage bleef hij 
nog een jaar aan onze gemeente verbonden. Maar op langere termijn kan onze 
gemeente dat niet betalen, dus moesten er nieuwe afspraken worden gemaakt. 
Voorgesteld wordt om pastoraat weer in te vullen door een voorganger uit de 
omgeving, die regelmatig een dagdeel in Assen kan zijn om ouderen en zieken 
te bezoeken. Daarnaast is gebleken dat diegene dan eigenlijk ook regelmatig 
in onze diensten moet kunnen zijn. Het bestuur heeft met ds. Jan Brouwer uit 
Stadskanaal gesproken en hij is beschikbaar en bereid om pastoraat in onze 
gemeente gestalte te geven. Hij is bij velen wel bekend, omdat hij al vaak bij 
ons voorgaat. Tijdens de vergadering werd een overzicht gegeven van het 
leven en werken van Jan Brouwer tot en met het voorgangerschap in 
Stadskanaal, dat in 2018 helaas is beëindigd.  
Tijdens de oriënterende gesprekken had Jan Brouwer al verteld, dat hij ook 
met een andere gemeente in gesprek was over een rol als parttime pastor, 
maar dat hij dat wel wilde combineren met het werk in onze gemeente. Later 
kon worden toegelicht dat die andere gemeente ook hier in Assen is, namelijk 
BG De Ark. Meerdere mensen uitten hun verwondering over deze bijzondere 
samenloop van afspraken: we zien daarin prachtige mogelijkheden om de 
samenwerking tussen gemeenten in Assen te ontwikkelen. Jan Brouwer heeft 
verder ook goede contacten met de Evangelische Gemeente, die eveneens bij 
de ABC is aangesloten. 
Wat de invulling van het pastoraat betreft, gaan wij uit van ongeveer een halve 
dag per twee weken. In de beginperiode waarschijnlijk meer, in verband met 
kennismakingsbezoeken. Als er zich bijzondere pastorale situaties voordoen, 
dan kan dat aantal uren ook worden uitgebreid. Omdat Jan Brouwer hier ook 
enkele dagen per week pastoraal werk doet voor De Ark, zal hij dat wellicht 
soms combineren met bezoeken namens onze gemeente in dezelfde wijk. We 
zien daarin geen enkel probleem; alleen maar beter als het efficiënt kan worden 
aangepakt. 
Later in de vergadering werd nog verteld, dat we op zondag 15 december 
afscheid nemen van Aernout de Jong.  
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Het is de bedoeling om zondag 5 januari 2020 formeel stil te staan bij de start 
van het pastorale werk door Jan Brouwer; in een dienst waarin hij zal voorgaan.  
Verder werd er tijdens de gemeentevergadering een toelichting gegeven op 
enkele lopende zaken. Er werd verteld hoe de begeleiding nu wordt aangepast 
bij de beschikbare mogelijkheden en dat er nog mensen nodig zijn voor 
ondersteuning bij raadskamertaken en de beamer. De beheerder van de 
Componist heeft gevraagd om de deur af te sluiten tijdens onze diensten; er 
zal nu een draadloze bel worden geplaatst voor mensen die na aanvang nog 
willen binnenkomen. 
Ook werd nog uitgelegd, dat we het adressenboekje van de gemeente moeten 
actualiseren: er zijn nog oorspronkelijk door ouders ingebrachte gegevens 
vermeld, die nu moeten worden herbevestigd door betrokken jongeren of 
verwijderd. We zullen daarover contact met hen opnemen. Inzake de financiën 
vertelde onze penningmeester, dat alles globaal volgens verwachting loopt, 
dus zoals we hebben begroot. Hij attendeerde nog wel op betaling door alle 
leden van de verplichte Uniecontributie. 
Aan het slot werd nog informatie gegeven over de najaars-AV, die op 20 
november in Veenendaal wordt gehouden. Het middagprogramma is 
gezamenlijk voor Unie en ABC, na de maaltijd zijn er ’s avonds nog aparte 
vergaderingen voor beide gemeenschappen. De agendapunten werden 
toegelicht aan de hand van een samenvattend overzicht. Namens onze 
gemeente gaan Petra Wilhelmus en Anke Gorter weer naar de AV: daar werd 
unaniem mee ingestemd. 
Anne Duursema vertelde dat hij nu afscheid zal nemen van de SIRW: het 
interkerkelijk recreatiewerk op Witterzomer. Hij heeft dat tientallen jaren mogen 
doen, waarvoor een welverdiend applaus klonk! Op 21 oktober was er een 
SIRW-vergadering waar Anne werd uitgezwaaid; namens onze gemeente is  
Jaap van Spengen daar toen verwelkomd als nieuwe vertegenwoordiger. 
Nadat de vergadering was afgesloten konden we samen weer genieten van 
een goed verzorgde maaltijd. Dat is een mooie traditie aan het worden, met 
dank aan de inzet van onder anderen Petra Wilhelmus en Wietze Gorter. Ook 
de heerlijke cake bij de koffie mag worden genoemd, die keer op keer wordt 
verzorgd door de familie Hoekstra. 
Bert Middelkamp 
 

 

Kerkdiensten in het WZA  
Op zondag 10 november om 10.15 uur wordt er in de 
vergaderruimte van het Wilhelmina Ziekenhuis een 
oecumenische viering gehouden voor patiënten en hun 
familie en belangstellenden. Voorganger: Bernadette 
Beunders. Muzikale begeleiding: Gonnie Folkeringa.  
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Johannes de Heer-zangavond 
In navolging van de landelijke ontwikkelingen bij ABC en Unie-gemeenten 
hebben twee ABC-gemeenten en de Unie Baptisten Gemeente Assen nu ook 
een gezamenlijke activiteit georganiseerd: op zondag 6 oktober werd een 

Johannes de Heer-zangavond 
gehouden. 
Een werkgroep, opgericht met 
gemeenteleden uit elke 
deelnemende kerk, kwam enkele 
keren samen voor de organisatie 
van deze activiteit. Er werd een 
mooi programma en een 
muziekteam samengesteld. 
Tussendoor was er tijd 
vrijgehouden voor een gedicht en 
korte overdenking. 

Bij de voorbereidingen heeft de werkgroep ervaren, dat er vooral wederzijdse 
herkenning was in het verlangen om samen God te dienen, elkaar te 
bemoedigen en om alle inwoners van Assen te bereiken met het evangelie. 
Op zondag 6 oktober was het zover. Met een opkomst van ruim 150 mensen, 
uit zowel de eigen gemeenten als 
daarbuiten, werd uit volle borst 
gezamenlijk gezongen, geluisterd 
en gebeden. Na de dienst werd de 
avond afgesloten met koffie, thee 
en veel gesprekken tussen jong 
en oud. Het was een gezegende 
avond, zeker voor herhaling 
vatbaar!  
Hoe nu verder? We voelen ons als 
organisatie één team, weliswaar 
uit drie dependances, maar één in 
Christus. We zien dan ook uit naar 
een volgende activiteit! 

Baptistengemeente de Ark 
Baptisten Gemeente Assen 
Evangelische Gemeente Assen 

 

 

Zondag 6 oktober was de Johannes de Heer-zangavond in De Ark, het gebouw 
van de ABC-gemeente. De dienst was gezamenlijk georganiseerd; namens 
ons had Petra Wilhelmus de honneurs waargenomen en was bij alle 
voorbereidende besprekingen geweest. Aernout was er ook bij betrokken, want 
hij zou die avond een korte overdenking houden. 
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Vlak voor de 6e oktober bleek dat Petra er zelf niet bij kon zijn, maar we hebben 
alle afspraken voor haar waargenomen.  
Je hebt geen idee wat je kunt verwachten qua opkomst, dus ieder was toch 
wel een beetje nerveus... wat doe je als er maar 20 mensen komen…? Maar 
die nervositeit was gelukkig ten onrechte; alleen al vanuit onze gemeente 
waren 16 mensen aanwezig! Geweldig! Totaal zullen er zo’n 150 aanwezigen 
geweest zijn; de zaal was lekker gevuld. 
Met ondersteuning van een combo, zoals u op de foto’s kunt zien, werden 

Johannes de Heer-liederen gezongen ... en het is 
fijn om met zo’n grote groep deze liederen te zingen! 
Veel bekende teksten die uit het hoofd 
meegezongen konden worden. Er was wel een 
beamer die de teksten projecteerde, maar omdat ik 
helemaal achteraan zat, kon ik goed zien dat veel 
mensen helemaal niet op de beamer keken en vol 
overgave de teksten zongen! Veel herkenning en 
herinneringen!! 
Aernout hield een korte en mooie overdenking, die 
de mensen erg aansprak. Na afloop was er koffie of 

thee en de gelegenheid om wat na te praten; veel mensen spraken hun 
waardering uit voor deze avond; dus... zeker voor herhaling vatbaar!! Een 
prachtig moment voor lofprijzing voor onze Heer en Heiland. 
Liefs van  
Anke Gorter. 
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Kerstsamenzang – zing ook mee 
Kerst – Licht – Toekomst … Ook al duurt het nog even, toch zijn de 
voorbereidingen voor de verschillende kerstvieringen al weer begonnen. 
In het Noorderpark houden we ook jaarlijks een kerstsamenzang, die wordt 
georganiseerd door de gezamenlijke kerken: Oase - voortgezette 
Gereformeerde kerk, Hervormde Sionsgemeente, GKv Assen-West 
(Maranathakerk) en onze Baptisten Gemeente. 
Ook dit jaar willen we op dinsdag 24 december (kerstavond) om half acht weer 
een kerstsamenzang houden. Waarom? Om ook in de wijk Noorderpark het 
kerstevangelie te laten horen! Als thema is gekozen voor:  
❖ Kerst: stil staan bij de geboorte van Christus 
❖ Licht:  in deze tijd als christenen het licht in de wereld laten zien 
❖ Toekomst:  zicht op een eeuwige toekomst door Kerst en Pasen 

Samen met elkaar zingen tot eer van Hem, samen luisteren en stilstaan bij Zijn 
evangelie. 
U kunt zelf ook meedoen, want we zoeken mensen die het leuk vinden om in 
een ad-hoc koor de samenzang te leiden en mensen die een instrument 
bespelen voor de begeleiding. Schroom niet en kom meedoen! Er zijn een 
aantal voorbereidingsavonden gepland: maandag 18 november, 25 november, 
2 december, 9 december en 16 december; elke keer om acht uur ’s avonds in 
de Maranathakerk aan de Nobellaan. 
Twijfelt u of heeft u vragen, neem dan contact 
op met Hemmo Reininga, telefoon 06 – 2205 
0401 of 0592 – 399 037 of mail naar: 
hreininga@hotmail.com. Binnen onze gemeente kunt u contact opnemen met 
Anke Gorter of Bert Middelkamp  
 

 

Concert COV in Adventskerk 
Het Oratoriumkoor COV Assen geeft op 3 
november om 16 uur een matinee-concert in 
de Adventskerk, Lindelaan 49 te Assen. 
Onder leiding van Marion Bluthard zingen ze 
het ‘Stabat Mater’ van Antonín Dvořák. Op de 
vleugel onze vaste begeleider en 
concertpianist Peter Cramer. Als solisten treden op sopraan Marene 
Elgershuizen, alt Hanneke Tichelaar, tenor Falco van Loon en bas Roele Kok. 
Toegangskaarten - inclusief programmaboekje en koffie of thee - kunt u 
bestellen door € 22,- p.p. over te maken op IBAN NL70 RABO 0158 7140 75 
t.n.v. Christelijke Oratorium Vereniging Assen. Ook verkrijgbaar via de 
koorleden, telefonisch via 06 - 1137 2513 en aan de zaal. Jongeren tot en met 
18 jaar gratis. Meer informatie: www.covassen.nl 

Foto: Jasper Bolderdijk   

mailto:hreininga@hotmail.com
http://www.covassen.nl/
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Jubileum-markt bij de Componist 
Op zaterdag 19 oktober bestond wijkcentrum de 
Componist 15 jaar. Dit jubileum werd groots gevierd 
met een Open Dag. Er waren diverse kramen en 
presentaties van gebruikers van het wijkcentrum. Daarnaast waren er lekkere 
hapjes en ook muziek van de band ‘Common Sence’. 
Voor kinderen waren er leuke activiteiten: ze konden zich laten schminken en 
er waren verschillende kleurplaten. Ook was er voor iedereen ijs!  

Onze gemeente stond ook met 
een kraampje in de sporthal, waar 
gratis Bijbels in verschillende 
talen werden uitgedeeld. Verder 
waren er ook mooie boeken voor 
kinderen en jongeren en was er 
een grabbelton.  
Het was super leuk om daar met 
een kraampje te staan. De hele 
dag door kwamen er mensen 
kijken en veel van hen hadden 

grote interesse in de gratis kinderboekjes. Sommigen namen er wel drie mee 
voor kleinkinderen in diverse leeftijden...: dat leidde tot leuke gesprekken. 
Maar de mooiste attractie vonden kinderen onze grabbelton, waarin ze gratis 
een leuk cadeautje konden zoeken! Aan het eind van de dag was die 
grabbelton bijna helemaal leeg! Toch hadden we zo'n 150 kadootjes gekocht 
en ingepakt; er werd bijna letterlijk om gevochten!! 
Op die manier vloog de tijd voorbij. De open dag duurde van elf uur ’s morgens 
tot na vier uur ’s middags. Vanuit onze gemeente kwamen ook nog enkele 
mensen kijken. Het was ook gezellig om andere gebruikers van De Componist 
daar te ontmoeten. 
’s Morgens was het een hele vracht om de dozen vol boeken enzovoort naar 
de Componist te sjouwen. Maar ’s 
middags viel dat wel mee, want 
toen waren veel dozen bijna leeg 
en de grabbelton ook. 
Het was een super leuke activiteit; 
wat mij betreft: voor herhaling 
vatbaar! 
Liefs van uw "kraam"vrouw,  
Anke Gorter 
 

Ter informatie: alle Bijbels en boeken zijn 
gratis aan ons beschikbaar gesteld door de 
Bijbelvereniging. Er zijn nog Bijbels over, 
dus die kunnen nog worden uitgedeeld.  
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Zondagsschool en Schoenendoosactie 
De afgelopen weken zagen we hoe Paulus op reis ging en vertelde over God 
en Jezus. Hij maakte daarbij geen verschil tussen Joden en niet-Joden: aan 
alle mensen vertelt hij dat ze door God gered kunnen worden en dat Jezus de 
Messias is. Veel mensen komen tot geloof, alleen de Joden zelf wijzen hem af.  
Paulus maakte lange reizen om maar veel mensen te kunnen bereiken en hen 
van God te vertellen. Hij reisde meestal met een schip en kwam ook in een 
storm terecht waarbij het schip vergaat, maar iedereen wordt gered. Paulus 
zelf wordt gevangen genomen en berecht. 

Na het verhaal en een gesprekje hierover gingen we 
bezig met de Schoenendoos-actie. Na het versieren van 
de doos, die thuis kan worden gevuld, hebben we 
spelletjes gemaakt die we ook in de dozen kunnen doen. 
We hebben een Tangram-spel met verpakking gemaakt 
en zijn nu nog bezig met een visspel voor kleinere 
kinderen.  
We hebben van de Componist ook allerlei spullen 
gekregen voor in de Schoenendozen, zoals ballen, 
pennen, potloden en kleurpotloden, ballonnen en 
spelletjes voor buiten. Verder nog knutselboeken, 
vouwblaadjes en kralen. Van Terre de Hommes kregen 

we knuffels, spelletjes en auto’s. 
Zuster Hoekstra had poppen-bedjes gemaakt met dekens en kussens en Gea 
heeft popjes gemaakt, die er in kunnen. Verder had zr. Hoekstra ook etuis 
gehaakt en Anneke haakte tasjes en 
portemonneetjes. Lammy maakte 
knikkerzakken en van anderen 
kregen we weer knikkers om die te 
vullen. 
Sommige patroontjes gaan heen en 
weer en dan proberen anderen of ze 
ook zoiets kunnen maken. Zr. Ina 
Bakker heeft daardoor ook zo’n bedje gemaakt en zr. Molenaar probeert nu 
ook zo’n etui te maken. Verder kregen we veel schoolspullen van zr. 
Moddejonge en knuffels van Riet de Vries.  
Ook stond er op zondagmorgen soms zomaar een zakje met materialen van 
iemand anders en werd er regelmatig geld gegevens voor verdere aanvulling 
van de dozen en voor de verzending. Van zr. Molenaar kregen we veel 
pakpapier om de dozen te versieren. Verder kregen we compleet gevulde 
dozen van Thea Zuidema en van de familie Samplonius. Ook zijn er nog enkele 
dozen toegezegd, maar die zijn op dit moment nog niet binnen.  
Op 22 en 23 november is de regionale inzameling voor Assen en omgeving bij 
De Ark.  
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Namens onze gemeente zijn Gea Buwalda en Aly Middelkamp daar aanwezig 
en namens de Ark de familie Schaaphok. In de volgende Brug kunnen we u 

vertellen hoeveel dozen wij samen hebben 
kunnen inleveren. 
Op onze zondagsschool gaan we verder 
met de verhalen van Paulus in Rome. En 
verder kunnen we nog iets maken voor de 
schoenendozen of bezig zijn met de werkjes 
bij de verhalen. 

In december beginnen we met het Adventsproject. Het thema voor Advent en 
Kerst is dit jaar ‘Volg de ster’. De vier sterren die we volgen zijn Juda, Obed, 
David en Josia; op kerstochtend volgt dan het verhaal over de droom van Jozef 
en de geboorte van Jezus. Op de zondag na kerst lezen we Psalm 8, waarin 
het over de sterren gaat. Op de eerste zondag van januari wordt het project 
afgesloten: de wijze mannen vinden Jezus en eren Hem als de nieuwe koning. 
Bij het project hoort een sterrenslinger, die de voorouders van Jezus laat zien. 
Door het openvouwen van een ster wordt elke week duidelijk over wie het die 
zondag zal gaan. 
De zondagsschoolleiding 
 

 

Studieavonden in De Ark 
In de Baptisten Gemeente De Ark worden regelmatig 
cursussen en studies gegeven, voor elke leeftijd en 
voor elke fase in je geloofsleven. Een volledig overzicht is te vinden op hun 
website www.bgdeark.nl, kijk bij discipelschap/onderwijs. Voor alle cursussen 
geldt, dat je geen lid hoeft te zijn om deel te nemen aan de cursus. 
Verder zijn er studieavonden in de grote zaal van De Ark; steeds een aantal 
avonden rond een thema. Vrije toegang, inschrijven niet nodig. 
Inloop: 19:30, aanvang: 20:00 tot 22:00 uur. 

o 2e studie vanaf 14 november over de Colossenzen brief. 
o 3e studie vanaf maandag 6 januari 2020 over maatschappelijk 

relevante vragen in het licht van de Bijbel; een Bijbelse visie op 
Christen zijn in deze tijd. 

o 4e studie vanaf 2 maart 2020 over de kleine profeten: Zefanja. 
Praktische informatie:  

• de bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk; U heeft 
wel de mogelijkheid om een gift te geven.  

• u kunt per mail om meer informatie vragen: 
onderwijs@bgdeark.nl. 

• de studieavonden worden gehouden in “De Ark” aan 
de J.C. van Markenstraat 25, 9403 AR Assen.  

http://www.bgdeark.nl/
mailto:onderwijs@bgdeark.nl
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Startzondag 
Op zondag 22 september hebben we onze Startzondag gehouden, dankbaar 
dat we weer in vol vertrouwen aan een nieuw seizoen mogen beginnen. Er was 
een mooie opkomst. 
De familie Samplonius werd nog speciaal 
welkom geheten: nu ze weer in Assen 
wonen, wilden ze ook graag weer lid 
worden van onze gemeente. We hebben 
hen welkom geheten en zij kregen ook de 
bloemen van deze zondag. 
In de dienst werden met enkele mensen 
gesprekken gehouden over de betekenis 
van de gemeente. Lammy Molenaar, 
Wietske Moddejonge, Petra Wilhelmus en 
Hans Romijn vertelden over hun band 
met onze gemeente: ze hopen dat onze 

gemeente op deze manier kan blijven 
bestaan. Hans liet ons zien, dat hij nog 
altijd een fles heeft met water waarin hij 
gedoopt is: een mooi symbool dat steun 
geeft op moeilijke momenten. 
Aernout de Jonge leidde de dienst en las 
uit Psalm 103. Hij sprak over de 
verschillende beelden die men van een 
gemeente kan hebben, dat we dingen 
anders doen dan vroeger en dat we in 
onze gemeente zoeken naar verbinding 
en nuance.  
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Wij zijn kwetsbaar, maar we mogen weten van God’s 
trouw en dat bepaalt onze toekomst. We mogen Hem 
danken voor wat er is en zien uit naar wat er komt. 
Bij de koffie werd er nog verteld over onze 
betrokkenheid bij het werk op Witterzomer, dat al meer 
dan 50 jaar bestaat. En er werd verteld over een nieuw 
initiatief: samen met de Evangelische Gemeente en 
met De Ark organiseren we een zangavond. Ook was 
er informatie over de actie Schoenendoos, die nu voor 

de 25e keer wordt gehouden.  
Zo is het ook met onze 
gemeente: het werk gaat al 
tientallen jaren voort en we blijven zoeken naar steeds 
weer nieuwe mogelijkheden om samen Zijn naam 
groot te maken. 
Na de dienst en het koffiedrinken werd deze 
gemeenteochtend 
afgesloten met 
een gezellige 
broodmaaltijd. 
Veel dank aan 
ieder die bij de 
voorbereidingen 

was betrokken. 
Bert Middelkamp  
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Vrouwencontact 
Op woensdag 25 september was onze eerste bijeenkomst na de 
vakantieperiode. Aly heette ons welkom in het nieuwe seizoen 2019-2020. Er 
waren nog enkele zusters op vakantie of ze hadden bezoek en konden 
daardoor niet komen. We zongen samen lied 356 ‘Samen in de naam van 
Jezus’, daarna ging Aly ons voor in gebed. 
Het thema voor deze middag was ‘Liefde naar elkaar’. We luisterden naar 
‘Kom, volg mij’ uit het dagboek ‘Aan stille wateren’ van André F. Troost. Jezus 
roept ons om hem te volgen, ook al is het pas smal en moeilijk begaanbaar. Hij 
zal je helpen als je struikelt. We zongen lied 495 ‘Wandel maar stillekens achter 
hem aan’. 
We hoorden het gedicht ‘Hoop’ van Toon Hermans. Hierna zouden we 
luisteren naar een liedje, maar doordat we niet bij de apparatuur konden, las 
Aly het liedje voor. ‘Een feest om te geven’, denk aan die ander die het nodig 
heeft en maak iemand blij met een kaartje, bezoekje of jouw komst. 
God heeft lief, wie blijmoedig geeft! Wat je ook doet, hoe groot of klein het ook 
is, dat maakt allemaal niet uit als het maar in liefde wordt gedaan. We zongen 
lied 199 ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’. 
Hierna las Thea ‘Fijne dag, mooi mens’ en luisterden we naar het lied ‘Heb de 
Here lief’. Uit ‘Elisabeth’ werd het verhaal ‘Dank u voor alles’ voorgelezen. We 
moeten niet alleen maar alles vragen aan God, maar ook ‘Dank U wel’ zeggen. 
We zongen samen lied 356 ‘Samen in de naam van Jezus’ en luisterden naar 
het verhaal ‘Mijn droomwereld’ uit ‘Elisabeth’. Dit ging over de rust op een 
camping en luisteren naar elkaars verhalen en naar de liederen die gespeeld 
werden. Als je daarna thuiskomt is er weer alle drukte en gehaastheid. Denk 
wat meer aan elkaar en doe wat meer samen. We sloten dit gedeelte af met 
het gedicht ‘Wens’ van Toon Hermans. 
Hierna werd het verslag van mei gelezen en ook dat van ons uitstapje. We 
spraken af om tijdens onze bijeenkomst in oktober al aandacht te besteden 
aan de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag; groep 4 zal dat verzorgen. 
Verder keken we wie er een kaartje van ons zal krijgen.  
De dankofferzakjes waren in de vakantie al helemaal klaargemaakt en worden 
zo veel mogelijk in de kerk uitgedeeld. Men kan daarvoor geld storten op de 
rekening of aan een van de zusters van Vrouwencontact geven. Hierna hadden 
we pauze en dronken koffie of thee. Omdat Anke op vakantie was, inde Aly de 
contributie. Ondertussen zaten we samen te praten over ons uitstapje en het 
werk in de gemeente. 
Na de pauze werden we ingedeeld in drie groepjes en moesten we liedjes 
opschrijven, die gingen over varen, kleuren en namen. We wisten over het ene 
thema meer liedjes dan over het andere, en we zongen ook samen liedjes 
daarvan.  
We sloten af met het gedicht ‘Een stille plaats’ van John Oxenham en dankten 
God voor de mooie middag. Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 23 
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oktober om half drie. Iedereen is dan welkom om samen met ons het 
programma van de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag te vieren. Mocht u 
het dankofferzakje nog willen laten ophalen, bel dan even met een van de 
zusters; u kunt het ook overmaken naar onze gemeente. Alvast bedankt 
namens de zendelingen. 
Namens Vrouwencontact, 
Aly Middelkamp. 
 

 

Open Huis ook op zondagmorgen 
In de periode van november tot en met maart 2020 gaat het 
Open Huis aan de Brink 25 – 26 op elke eerste zondag van de 
maand ook open. In deze periode is de temperatuur over het 
algemeen laag en krijgen we met enige regelmaat te maken 
van (nacht-)vorst. Voor dak- en thuislozen is dit daarom niet de 
gemakkelijkste periode van het jaar.  
In Assen kennen de hulpverleningsinstanties in deze periode 
een tweetal fasen. Bij fase 1 is er een gevoelstemperatuur tot -
5 graden Celsius. Tijdens deze fase zijn aan de Havenkade 

extra opvangmogelijkheden, daarnaast worden extra bedden bijgeplaatst. Bij 
fase 2 is de gevoelstemperatuur vanaf -10 graden Celsius. Dit is de fase dat 
aan de Havenkade nog meer opvang wordt gecreëerd. Dak- en thuislozen 
worden dan actief van straat gehaald. Ondanks dat er uitgebreide 
opvangmogelijkheden worden gecreëerd voor deze groep mensen, blijven er 
dan problemen op zondagmorgen: vanaf negen uur ’s morgens sluit de 
Havenkade en zijn er geen andere instanties die open zijn waar opvang kan 
plaatsvinden. 
In feite worden deze mensen in zowel fase 1 en 2 vanaf dat tijdstip “op straat 
gezet”. Het Open Huis biedt daar nu mogelijkheden voor: op de eerste zondag 
van deze maanden gaat het Open Huis vanaf half tien ook open op de 
zondagmorgen. 
Tijdens deze vijf zondagochtenden (november t/m maart) bieden wij een mooi 
programma aan. Op de eerste zondag 3 november zullen we aandacht 
besteden aan ‘Allerzielen’, waarbij gelegenheid is om persoonlijk dierbare 
overledenen te herdenken. Tevens bieden we een gratis lunch aan. 
Op zondag 1 december zal wethouder Harmke Vlieg samen met de aanwezige 
vrijwilligers de ochtend verzorgen. 
Het Open Huis zou graag elke zondagmorgen in deze periode open gaan, 
maar op dit moment hebben we daar niet voldoende vrijwilligers voor. Voor 
iedere zondagmorgen zijn er drie vrijwilligers nodig. Wilt u één zondagmorgen 
helpen? En er zo zijn voor mensen in Assen die uw hulp nodig hebben? Geef 
u dan op via info@openhuisassen.nl  U kunt ook bellen met Maria Dreesens 
(06-45295481) of Jans Enting (06-51269377).  

mailto:info@openhuisassen.nl
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Happietaria Groningen start weer 
Op 21 november is het zover: dan opent Happietaria Groningen voor de 25ste 
keer haar deuren. Happietaria is een pop-up restaurant dat zich elk jaar weer 
inzet voor het goede doel. Het restaurant wordt volledig gerund door 
vrijwilligers, veelal studenten. Deze studenten zijn afkomstig vanuit de 
christelijke studentenverenigingen GSV, Ichtus, N.S.G. en Yir.  
Happietaria is een landelijk initiatief van TEAR. TEAR is een organisatie die 
wereldwijd hulp biedt via lokale organisaties en kerken. Dit is terug te zien in 
het specifieke project waar Happietaria Groningen zich dit jaar voor inzet. Het 
geld dat we ophalen gaat naar het driejarig leiderschaps-trainingsprogramma, 
genaamd ‘inspired individuals’. Dat richt zich op sociale ondernemers die zich 
willen inzetten tegen het onrecht in hun land.  

Iedereen kan aan dit doel bijdragen door 
te komen eten bij Happietaria 
Groningen: de openingstijden en menu’s 
staan binnenkort op onze website 
www.HappietariaGroningen.nl  
U kunt ook per mail contact opnemen: 
pr@happietariagroningen.nl of bellen 
met Elja Meijer, 06-27436200 

 

 

  

http://www.happietariagroningen.nl/
mailto:pr@happietariagroningen.nl
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Foto’s van toen 

Lieve mensen, 
Over "oud" gesproken...... hierbij twee foto's uit 1992 van een bijeenkomst van 
Zusterhulp, tegenwoordig genaamd Vrouwencontact....  U ziet hierop onze 
zusters Annie Kamminga en Zwaantje Super... beiden zijn inmiddels 
overleden. 

 

Op de foto’s ook nog een 
glimp voor twee "jonge" 
zusters, namelijk Thea 
Zuidema en Gea 
Buwalda, die de financiën 
op orde houdt! En er werd 
in die tijd nog betaald met 
guldens!! 
De foto's zijn niet zo 
scherp, maar wat wil je 
ook: 27 jaar geleden... 
Hebt u ook nog foto's 
voor deze rubriek?  
Geef ze dan graag aan 
mij; u krijgt ze 
onbeschadigd retour.... 

Alvast dank en liefs van  Anke Gorter   
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Berichten van de Unie 

Missie.nu in Almere: op zaterdag 2 november vindt de 
nieuwste editie van Missie.nu plaats, de jaarlijkse 
inspiratiedag voor voorgangers, oudsten en andere leiders in de kerk die Unie 

en ABC Gemeenten samen 
organiseren. Thema is: Open voor de 
ANDER. Centraal staat de vraag: wat 
betekent het in onze tijd om mee te 
doen in de missie van God in de 
wereld? Sprekers dit jaar zijn Jan 
Wolsheimer, Hans Burger en 
Margrietha Reinders. Daarnaast zijn er 
tien workshops om uit te kiezen. 

Gemeenteleden uit Unie- en ABC-gemeenten kunnen met een korting van 
maar liefst €30 per persoon hun kaartje kopen – vraag de secretaris van uw 
gemeente naar de code. Aanmelden kan via www.missie.nu. 
 
Algemene Vergadering: kom ook naar de AV op 20 november! We zijn als Unie 
al enkele jaren onderweg in het proces richting een fusie met ABC Gemeenten. 
Op de Algemene Vergadering van 20 november in Veenendaal hebben we 
samen met de broeders en zusters van ABC een middagprogramma om verder 
te praten over de volgende stappen die we willen zetten. ’s Avonds hebben we 
elk nog een eigen vergaderdeel, waar we afspraken maken over lopende 
zaken binnen onze eigen gemeenschappen. Wilt u de Algemene Vergadering 
ook eens meemaken? Dat kan ook als gast; van harte welkom! Aanmelden kan 
via de secretaris van uw gemeente. Meer informatie en vergaderstukken vindt 
u op www.baptisten.nl/av2019. 
 
Nieuwe uitgave van BijEen: half november verschijnt het tweede 
nummer van het magazine BijEen, met nieuwe inspirerende 
verhalen vanuit Unie en ABC. Alle gemeenten ontvangen 
exemplaren, die u gratis kunt meenemen vanuit de kerk. 
 
Project van de maand: als Unie zijn we al tientallen jaren betrokken bij 
projecten in Sierra Leone. In het verlengde van het weduwenhuis ontwikkelt de 

Baptisten Conventie kleinschalige programma’s 
waarin kwetsbare vrouwen leren om zelf in hun 
inkomsten te voorzien. Afgelopen jaar is in dat 
kader gestart met een bakkerijproject en nu dat 
goed loopt, komt daar een kippenfokkerij bij. Wilt 
u deze maand meebidden voor de vrouwen die op 
deze manier worden geholpen? Meer informatie 

vindt u op www.baptisten.nl. 
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Agenda Unie-activiteiten 

2 november 
Missie.nu 2019 in Almere – aanmelden via website 
vraag de secretaris van uw gemeente om een kortingscode! 

17 november Seminarium Zondag 

20 november 
Gezamenlijke ledenvergadering Unie-ABC in Veenendaal 
Tevens afsluiting Gebedsestafette. 

20-22 april 2020 Voorgangersconferentie Unie-ABC 

Meer informatie: www.baptisten.nl 

 

Afscheid en begin bij seminarium 
Het was vrijdagavond 6 september, half acht, toen vele aanwezigen in het 
‘Baptist House’ aan de Postjesweg in Amsterdam West zich opmaakten voor 
een afscheid én een nieuw begin. De kerkzaal puilde uit van studenten, 
mensen uit de gemeenten, voorgangers én vertegenwoordigers van andere 
onderwijsinstellingen. Sommigen namen die avond na jarenlange studie hun 
diploma in ontvangst, anderen waren gekomen om afscheid te nemen van 
Teun van der Leer als rector van het seminarium. 
De avond werd geopend door beide nieuwe conrectoren Hans Riphagen en 
Marijn Vlasblom. Samen met interim-rector Albrecht Boerrigter zullen zij de 
komende jaren inhoud geven aan het rectoraat. Naast de vele 
onderwijspartners, werden ook zeventien nieuwe studenten voorgesteld. 
Het openingscollege van Teun van der Leer ging over 
de vraag van de discipelen uit Lukas 11: “Heer, leer ons 
bidden”, waarbij hij het belang van geleerd geloof en 
geleefde spiritualiteit in gebed op het seminarium 
onderstreepte. 
Na het openingscollege was het tijd voor de jaarlijkse diplomering. Dit jaar 
namen Henk van den Brink en Tim Schakel hun seminariumdiploma in 
ontvangst. Beiden deelden hun ervaringen aan het seminarium en werden nog 
éénmaal door de oud-rector toegesproken. Harry Pot, reeds voorganger in 
Roden, markeerde het einde van zijn studieweg met een certificaat. 
Tot slot het afscheid van Teun van der Leer. Wout Huizing, introduceerde het 
afscheid verwijzend naar Henri Nouwen, die zegenen uitlegt als ‘goede 
woorden spreken’. Daarna kregen Maaike Landman als oud-student, Gerrit 
van Valen als student, Jan Bosman als voorzitter van de opleidingsraad en 
Marchien Timmerman als externe partner het woord om Teun goede woorden 
toe te spreken. Na een kort dankwoord van Teun werd er voor hem gebeden 
door verschillende collega’s, gevolgd door een zegenlied. 
De avond werd afgesloten met een ontmoeting, waarbij felicitatie en afscheid 
van Teun centraal stonden. Voor de één het begin van een studieweg of 
studiejaar, voor de scheidend rector een waardig afscheid na 12 jaar rectoraat.  
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Vrouw&Event ZIJN! 
Op zaterdag 2 november 2019 is er een inspirerend 
Vrouw&Event in het Lichtpunt te Assen. Het thema van is 
‘Met lef jezelf zijn’.  
Hoe kijk jij naar jezelf? Het kritische beeld over jezelf kan 
je er soms van weerhouden te zijn zoals je bedoeld bent. Jij hebt jouw eigen 
talent en unieke eigenschappen net als iedere andere vrouw. Je hoeft niet te 
veranderen. In zeven stappen neemt Saskia Geraerts, psycholoog en auteur 
van het boek PRFCT je mee naar hoe je optimistischer naar jezelf kan leren 
kijken, zodat je met lef jezelf kan ZIJN! Je kunt tijdens het event deelnemen 
aan verschillende workshops.  
Onze missie is iedere vrouw, ook niet christelijke vrouwen, te laten groeien, 
zodat zij steeds meer kan zijn zoals zij bedoeld is. Dit doen wij door vrouwen 
samen te brengen. We bieden hen de gelegenheid om zich persoonlijk te 
ontwikkelen en in ontmoetingen verbinding te ervaren. Lijkt het jouw gaaf om 
er bij te zijn en ken je iemand die God niet kent en dit ook heel leuk zal vinden? 
Iedere vrouw is welkom! Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
vrouwenevents.nl  
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NBG berichten 
Met Rembrandt door de Bijbel 
Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maakte het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een digitale 
‘Rembrandtroute’: een leesroute aan de hand van bijbelse taferelen van zijn 

hand. De leesroute werd geïntroduceerd door 
kunsthistorica Frauke Laarmann-Westdijk op 4 
oktober, Rembrandts 350e sterfdag. 
‘Mijn studenten vragen mij 
regelmatig wat ze van de Bijbel 
moeten weten om het werk van 
Rembrandt te begrijpen’, zegt dr. 

Frauke Laarmann. Zij is docent kunstgeschiedenis aan de 
Open Universiteit, werkte mee aan de Rembrandtbijbel uit 
2007 en adviseerde het NBG bij de Rembrandroute. ‘Voor 
studenten kunstgeschiedenis is deze Rembrandtroute een 
mooi begin. Wie die volgt, ziet dat Rembrandt op een heel 

eigen manier bijbelse verhalen uitbeeldde, met 
veel aandacht voor de emotionele impact van 
het afgebeelde tafereel. Misschien is dat wel 
een goede leeswijzer voor bijbelverhalen: lees 
ze onbevangen, als een caleidoscoop van 
menselijk gedrag en 
ervaringen.’ 
De Rembrandtroute is 

opgezet als een digitaal bijbelleesrooster, via de gratis app 
Mijn Bijbel. Wie zich aanmeldt, krijgt drie weken lang elke 
dag een Rembrandt te zien met het bijbehorende 
Bijbelverhaal en een kunsthistorische toelichting. De eerste 
week behandelt familiedrama’s uit de Bijbel, met onder 

andere Isaak en Rebekka 
(bekend als Het Joodse Bruidje). De tweede week 
brengt een lesje bijbelse geschiedenis volgens 
Rembrandt, met onder meer het schilderij Jeremia 
treurend over Jeruzalem. De derde week beschrijft 
Jezus’ leven door Rembrandts ogen. Dan komt 
bijvoorbeeld aan de orde het in 1990 gestolen 
schilderij Christus in de storm op het meer van 
Galilea. Om de route te volgen: download de gratis 
app Mijn Bijbel (zie www.debijbel.nl/app), kijk in het 

menu bij Leesplannen en kies Rembrandt en de Bijbel.  
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl  

http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Diensten 
 

Zondag 3 november 10 november 

Voorganger Jan Brouwer Jannes Hofman 

Begroeting Petra Wilhelmus Wietske Moddejonge 

Mededelingen Gea Buwalda Anke Gorter 

Raadskamer Anke Gorter Gea Buwalda 

2e collecte Vieringen Noodfonds 

Bijzonderheden 
Viering 
Heilig Avondmaal 

 

Begeleiding Bob Wijnstra Henk Samplonius 

Geluid Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Beamer Karin Middelkamp Hans Romijn 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Gea Buwalda Gea Buwalda 

Koffie Fam. Buwalda 
Wietske Moddejonge 
en Thea Zuidema 

Koster Wietze Gorter Jaap van Spengen 

Taxi zr Niezing Jelle Hoekzema Anne Duursema 

   

 
  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 17 november 24 november 

Voorganger Jan Brouwer Bert Wijchers 

Begroeting Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Mededelingen Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema 

Raadskamer Bert Middelkamp Bob Wijnstra 

2e collecte Goede doelen Kinder- en Jeugdwerk 

Bijzonderheden  Eeuwigheidszondag 

Begeleiding Bob Wijnstra Henk Samplonius 

Geluid Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Beamer Karin Middelkamp 
Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Gea Buwalda Aly Middelkamp 

Koffie 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema 

Koster Jelle Hoekzema Wietze Gorter 

Taxi zr Niezing Petra Wilhelmus Anne Duursema 

   

 
  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

1 december 8 december 15 december Zo 

Erik Huiting Gerry de Vries Aernout de Jong Vo 

Petra Wilhelmus Wietske Moddejonge Gerrit Buwalda Bg 

Bert Middelkamp Gea Buwalda Anke Gorter Me 

Jelle Hoekzema Bert Middelkamp Gea Buwalda Ra 

Gemeenteontwikkeling Huisvesting Vieringen Co 

Viering 
Heilig Avondmaal 
 
1e Advent 

 
 

 
2e Advent 

Afscheidsdienst   
na de dienst gelegenheid 
voor persoonlijk afscheid 
 

3e Advent 

Bz 

Henk Samplonius Ita Dijkstra volgt Be 

Gerrit Buwalda Karin Middelkamp Hans Romijn Ge 

Karin Middelkamp Hans Romijn 
Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Bm 

Tieneke de Vries Gea Buwalda Aly Middelkamp 
Cr 
 

Zo 

Fam. Middelkamp Fam. Buwalda 
Wietske Moddejonge 
en Thea Zuidema 

Kf 

Wietze Gorter Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Ks 

Anne Duursema Jelle Hoekzema Anne Duursema Ta 

    

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 
 

Maandag 4 november Geen bestuursvergadering  

Donderdag 21 november 

om 19:30 uur 
Bijbelstudie volgt 

Woensdag 27 *november 

om 14:30 uur   *(gewijzigd) 
Vrouwencontact De Componist 

Maandag 2 december 
om 15:00 uur 

Bestuursvergadering 
bij Anke Gorter, 
Anemoonstraat 7 

Denk ook alvast aan de volgende activiteiten in december: 

Zondag 15 december 
bij de dienst 

Afscheid nemen van 
Aernout de Jong 

De Componist 

Maandag 23 december 
om 15:00 uur 

Kerstmiddag 
voor senioren 

De Componist 

 
 

De verjaardagskalender 

 
op  28 oktober  wordt  Jaap Helder      67 jaar 
op 30 oktober  wordt  Aly Middelkamp-Dusseljee    62 jaar 
 
op   1 november wordt  Wim Eisses      62 jaar 
op   2 november wordt  Ria Hoekstra-Sluman     85 jaar 
op   4 november wordt  Wietske Moddejonge-de Wind    80 jaar 
op   5 november wordt  Pieter van Wingerden    39 jaar 
op   8 november wordt   Marijke v. Spengen-Ekkelenkamp  62 jaar 
op 15 november wordt  Martha Springer-Blank    86 jaar 
op 15 november wordt  Thora Wijnstra-van Leeuwen    71 jaar 
op 20 november wordt  Marja Middelkamp     37 jaar 
op 23 november wordt  Trea Eisses-Molema     63 jaar 
op 30 november wordt  Anke Gorter-de Heus     74 jaar 
 
op 13 december wordt  Greta Koudenburg-Grooten   57 jaar 
op 16 december wordt  Karin Middelkamp     26 jaar 
 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst! 
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Puzzel 
In de vorige Brug stond een woordzoeker uit 
‘Aju/Gaandeweg’; na het wegstrepen van de 
genoemde woorden kon uit de overgebleven 
letters de volgende levensles worden gevormd: .’Kunnen leren van verhalen’. 
 
Hieronder een woordzoeker over David: alle woorden zijn daarin te vinden, 
sommige letters worden twee maal gebruikt (overgenomen van EB onderwijs-GdH) 
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Samenkomsten   in de ‘De Componist’, Paganinilaan 15, Assen  

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken  

Secretaris 
postadres 

Bert Middelkamp, Kennemerland 44,  
9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95 

Penningmeester 
 
bijdragen          
en giften 

Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96 
rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81  
t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd) 

Website 
Facebook  

www.baptisten-assen.nl 
www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen 

  

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen. 
We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken  

op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. 
Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl 

 

 

DRUKWERK 
 
Afzender: 
Kennemerland 44 
9405 LK Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baptisten-assen.nl/
mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl

