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Ter overdenking 
Verlangend verwachten … 
 

De adventsperiode is de 
aanloopperiode naar kerst. De 
naam advent komt van het 
Latijnse woord adventus, dat 
komst betekent. In de 
adventsperiode bereiden we 
ons als christenen voor op het 
kerstfeest:  het feest waarbij de 
geboorte van Jezus wordt 
herdacht. Advent  je zou 
kunnen zeggen:  de dagen aftellen naar kerst!  De Advent is de tijd bij uitstek 
waarin de komst en de wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. De 
Adventstijd heeft dus een dubbel karakter. 
Advent begint vier zondagen voor kerst. In veel kerken wordt elke week een 
adventskaars aangestoken.  Op de laatste zondag voor kerst branden er dan 
vier kaarsen. Dat symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, het 
feest van het Licht. 
Advent: God komt naar ons toe.  1 december is dit jaar de eerste 
adventszondag. De adventsperiode loopt dit jaar van zondag 1 december t/m 
dinsdag 24 december en duurt 24 dagen.  In veel huizen wordt vanaf de eerste 
adventszondag de adventsster zichtbaar gesteld, die ster verwijst naar 
Christus als het Licht van de wereld . 
Advent: een dubbele verwachting. We gedenken Jezus’ komst op aarde ‘als 
een kindje klein en teer’.  Lang geleden, geboren in Bethlehem. Advent krijgt 
dan ook het accent van dankbaar gedenken dat het Woord vlees is geworden: 
Jezus, ‘Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon’. Nu 
al mogen wij dagelijks met Hem en in Hem leven in al onze onvolmaaktheid.  
Adventstijd mag ook een tijd van verlangen zijn naar de komst van Jezus:  Zijn 
tweede komst op deze wereld.  We leven nu tussen Zijn eerste en tweede 
komst. Wat een perspectief om naar uit te kijken!  Verlangen naar een wereld 
waar Jezus de heerschappij zal voeren, waar geen onrecht, geen lijden, geen 
ziekte,  geen dood en geen narigheid van welke aard meer gevonden zal 
worden.  
‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, 
het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als 
een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem  opwacht. Ik 
hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder 
de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God Zelf zal als 
hun God bij hen zijn.  
 



4  De Brug 
 

 

 
 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.  Hij die op de 
troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ (Openbaring 21: 1-5a) 
Advent: verlangend verwachten dat Jezus door Zijn Woord en Geest mijn hart 
zal vullen en tevens hoopvol  verlangend uitzien naar Zijn tweede komst op 
aarde. Verlangen naar een topgaaf leven! 
Gerry de Vries 
 

 

Aandacht voor elkaar 
December staat bij ons, in het teken van afscheid van Aernout de Jong! Op 15 
december geven we elkaar de hand met dank voor zijn inzet met raad en daad. 
De muzikale begeleiding zal ons nieuwe orgel zijn, die we moesten 
aanschaffen omdat de oude onherstelbaar uitviel. Ook wordt Aernout dan een 
mooie herinnering overhandigd, namens alle leden en vrienden! 
Wat bezoeken betreft was Aernout nog bij Piet en Mary in Meppel, ook hun 
wereldje wordt steeds kleiner. Piet heeft een verstandig besluit genomen en de 
auto verkocht en ook hun verzorging wordt steeds aangepast aan hun 
mogelijkheden. En aan hun onmogelijkheden, wel stellen ze een bezoekje op 
prijs! 
Renate Niezing krijgt het steeds moeilijker vanwege haar heftige pijnen  in de 
rug veel medicijnen werken niet meer voldoende. En ze gaat toch graag mee 
naar de kerk. Maar soms zijn de lasten te zwaar. We wensen ook haar veel 
sterkte. 
Op 24 november is Frans Geertsema onderweg naar de kerk gevallen, 
gelukkig was er een buurvrouw die hem weer overeind kreeg en samen kregen 
we hem in een rolstoel in De Componist. Het gaat nu weer beter met hem. 
Jan en Ria Hoekstra hebben de verbouwing overleefd en zijn gelukkig met de 
nieuwe indeling van hun huis. 
Petra Wilhelmus heeft erg veel last van gordelroos maar blijft wel in beweging. 
Ook veel sterkte! 
Verder staat deze feestmaand in het teken van kerst en oud-en-nieuw. Maar 
toch beleven veel alleengaanden - ook in onze gemeente - dit als een erg 
moeilijke tijd! Dus een oproep om naar elkaar om te zien!!! Er zijn daarover 
veel bemoedigende en opbeurende teksten, maar zonder een inzet van onze 
kant, zijn het maar lege woorden! 
Toch wens ik iedereen veel troost en veel zegen voor deze tijd en natuurlijk 
ook voor het nieuwe jaar 2020. Onder de belofte: ‘Ga met God en Hij zal met 
je zijn!’ 
Met hartelijke groet 
Anne Duursema  



De Brug  5 
 

 

Werken in de gemeente 
Ik heb lang nagedacht wat ik in mijn laatste bijdrage voor 
de Brug zou schrijven. Het kwartje viel toen Janneke en ik 
een paar weken geleden een weekend weg waren in 
Friesland. Voor ons een redelijk onbekende provincie, waar 
we hebben genoten van de prachtige dorpjes en stadjes. 
Voor mijn gevoel een heel nieuw gedeelte van Nederland. 
Zondagmorgen gingen wij naar de kerk in Leeuwarden. De 
Parkkerk is een prachtig gebouw. Eigenlijk gingen daar mijn 
gedachten terug naar 18 juli 2016, bijna drie-en-een-half 
jaar geleden. Mijn eerste echte kennismaking met het 
Dagelijks Bestuur van de Baptisten Gemeente Assen. Dat gesprek vond plaats 
in diezelfde Parkkerk onder leiding van ds. Wout Huizing. Toen ik er die 
zondagmorgen zat te luisteren, gingen mij gedachten dus terug naar die 
zomeravond waarop we met elkaar zochten naar verbinding en we de wens 
uitspraken om te kijken of we onze kennismaking konden voortzetten.  
Het volgende moment was op 25 september 2016. Als jonge student mocht ik 
de dienst leiden in onze gemeente. Toevallig (of noem het bijzonder) preekte 
ik die morgen uit Johannes 15. Woorden van Jezus: “Ik ben de ware wijnstok 
en jullie zijn de ranken.” Als gemeente mogen we groeien in de liefde die God 
ons geeft.  
Vanaf die eerste momenten volgden er veel ontmoetingen. Tijdens de 
zondagse diensten, maar ook bij u thuis in persoonlijke gesprekken. De tijd is 
gevlogen en er is veel gedeeld. Mooie momenten, maar ook in verdriet. Samen 
lachen en samen huilen. We hebben gepraat over geloofs- en levensvragen. 
Over pijn uit het verleden of uit het heden. De moeiten die we hadden met een 
krimpende en vergrijzende kerk. Ik heb daarin ook een stuk aanvaarding 
gezien van de situatie die er is.  
Dat de kerk klein was geworden, was ook iets moois. We kennen elkaar. Bij 
sommigen was er al jaren geen contact meer met te gemeente. Ook als 
voorganger heb ik niet met iedereen contact kunnen krijgen. Er was soms ook 
geen behoefte aan het contact. Met de beperkte tijd in de week, heb ik 
geprobeerd iedereen recht te doen. Het was wel eens een zoektocht om de 
balans te behouden. Ik merk dat het niet uitmaakt of het een kleine gemeente 
is of een grote gemeente. Er is altijd meer werk te doen, dan er tijd beschikbaar 
is.  
Daarin heb ik ook wel moeten leren dat niet alles kan. Ik ben het Seminarium 
en Marco de Vos dankbaar voor alle begeleiding, die zij mij hebben geboden 
in de eerste twee jaar van mijn werk in de gemeente. Ik zal het werken in Assen 
missen. Een vast moment in de week om in contacten met mensen na te 
denken over de vragen van het leven. Ik heb daarin verbondenheid en 
vertrouwen gevoeld en daar ben ik u allen dankbaar voor.  
Op 15 december hoop ik de laatste preek te houden in dienst van de gemeente. 
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Ik zie uit naar een mooi moment om daarna mijn werkzaamheden te kunnen 
afsluiten en overdragen aan Jan Brouwer. Ik wens hem Gods zegen en 
nabijheid toe in het pastorale werk.  
Vanaf volgend jaar hoop ik weer na te denken over een studie en wil ik mij 
gaan inzetten om rouw- en trouwdiensten te leiden als voorganger. 
Het ga u goed!  
 
Hartelijke groet,  
Aernout de Jong   
 

 

Persoonlijke berichten 
 
Dankbetuiging 

 
Lieve mensen, 
ik wil jullie bedanken voor al het meeleven na het overlijden van 
mijn lieve vriend 

Jan Venema  † 
Door uw telefoontje, mailtje, kaartje of bezoekje heb ik veel steun 
ervaren: bedankt. Jan is nu thuis, ik ben blij dat verder lijden hem 
bespaard is gebleven. 

Mede namens de familie, 
Roelie Dikkens 

 

 

Kerstmiddag in de Componist 
Op maandag 23 december is er vanaf drie uur in de Componist een 
kerstmiddag, speciaal voor senioren. Bij deze kerstviering worden bekende 
kerstliederen gezongen bij het orgel. Tijdstip en 
programma zullen senioren zeker aanspreken: de 
bijeenkomst is ’s middags met een traditioneel 
programma. Iedereen is welkom.  
Bij deze kerstmiddag wordt u ontvangen met koffie, thee 
of chocolademelk en een kersttraktatie. In de zalen van de 
Componist kunt u ontspannen rond tafels zitten. Naast 
muziek en samenzang is er een korte overdenking. 
Iedereen is welkom: de kerstmiddag in de Componist 
begint om drie uur en duurt tot ongeveer half vijf. Toegang 
en plaatsen zijn vrij; er wordt een collecte gehouden voor 
de onkosten.   
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Van het secretariaat 
Dit is de laatste Brug die in 2019 verschijnt. Advent is al weer begonnen en we 
zien uit naar Kerst, het feest van de geboorte van Christus. Dan nog een paar 
dagen en een nieuw jaar begint. 
Voor onze gemeente zal het nieuwe jaar ook een belangrijke verandering 
brengen in het pastoraat. In de afgelopen jaren was het pastoraat toevertrouwd 
aan Aernout de Jong; eerst in zijn rol als student-voorganger en nu inmiddels 
als afgestudeerd voorganger. We mochten getuige zijn hoe hij zich ontwikkelde 
in het voorgangerschap en ruim een jaar geleden ook in Zwolle aan de slag 
ging als parttime-voorganger. 
Op zondag 15 december zullen we afscheid nemen van Aernout en Janneke 
de Jong. Onze gemeente heeft niet de middelen om hem voor langere tijd een 
vast dienstverband te bieden, daarom hebben we na zijn stage een tijdelijk 
dienstverband afgesproken. We bewaren goede herinneringen aan de jaren, 
dat Aernout in onze gemeente mocht werken. 
Het pastoraat in onze gemeente wordt met ingang van het nieuwe jaar 
verzorgd door ds. Jan Brouwer; hij gaat al regelmatig voor in onze diensten en 
is dus bij velen wel bekend. Elders in deze uitgave van De Brug kunt u meer 
lezen over  zijn achtergrond. In de dienst van zondag 5 januari zullen we Jan 
Brouwer in zijn rol als pastor voor onze gemeente verwelkomen en bevestigen. 
Bij de begeleiding van onze diensten is ook iets 
veranderd: we hebben sinds 1 december een ander 
orgel. Het vorige orgel had een paar kleinere 
mankementjes, maar onlangs was er iets op het klavier 
gevallen en dat werkte niet meer. Reparatie was 
onzeker en naar verwachting te duur om nog in dit 
instrument te investeren.  
Gelukkig konden we een vergelijkbaar orgel kopen: 
zelfde merk en type maar veel jonger en met modernere 
techniek. Om ons orgel na de dienst weer op te bergen, 
staat het op een verrijdbaar onderstel. In principe paste 
het andere orgel daar ook weer op, maar sommige 
dingen moesten toch net iets anders. Het kostte Jelle 
Hoekzema en Gerrit Buwalda een middag hard werken, 

maar nu is het weer perfect voor elkaar. Op 
dit moment wordt de begeleiding bij onze 
diensten afwisselend verzorgd door Henk 
Samplonius en Ita Dijkstra op het orgel (en 
soms anderen op piano o.i.d.). Henk was 
ook betrokken bij de aanschaf van dit orgel 
en speelde op zondag 1 december, de 
eerste keer dat we het nieuwe instrument in 
onze dienst konden beluisteren. 
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Er is in deze 
periode ook weer 
een Adventsproject 
van Bijbel Basics 
(NBG) met als titel 
‘Volg de ster’. Elke 
zondag wordt er in 
de dienst bij het 
moment voor de 
kinderen iets vertelt 
over het thema van 
die ochtend, daarbij 
worden de Adventskaarsen aangestoken en wordt het projectlied gezongen. 
Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. 
Rond de kerst is onze gemeente betrokken bij een aantal bijzondere 
kerstsamenkomsten. Op maandag 23 december is er ’s middags om drie uur 
de inmiddels traditionele kerstmiddag voor senioren. De voorbereiding hiervan 
doen we in samenwerking met Baptistengemeente De Ark en de Evangelische 
Gemeente Assen. Iedereen is welkom bij deze kerstmiddag in De Componist, 
elders in deze Brug meer informatie. 
Op dinsdag 24 december is er in de Maranathakerk een kerstsamenzang, die 
wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in het Noorderpark: Oase - 
voortgezette Gereformeerde kerk, Hervormde Sionsgemeente, GKv Assen-
West en onze gemeente. De samenzang is kerstavond om half acht, er is een 
gelegenheidskoor en muzikale begeleiding. Ook over deze samenkomst elders 
in deze Brug meer informatie. 
En natuurlijk is er in onze eigen gemeente een viering op kerstochtend. Daarin 
zal Jur Kruizinga voorgaan en voor de begeleiding hopen we op medewerking 
van verschillende muzikanten. Het is altijd een bijzondere gebeurtenis om te 
mogen samenkomen en de geboorte van Jezus te gedenken. 
Een vast onderdeel van de Brug is ook steeds de verjaardagskalender: ook 
van belang voor het omzien naar elkaar. Het is erg vervelend, als die informatie 
niet klopt: in de vorige Brug was de verjaardag van Jan Hoekstra niet vermeld. 
Jan Hoekstra was op 20 november jarig, hij werd 87 jaar. Excuses voor deze 
fout; u kunt hem alsnog een gelukwens sturen voor het behalen van deze 
gezegende leeftijd. 
Bij deze uitgave van De Brug ontvangt u een acceptgiro voor het 
Kerstdankoffer. Behalve de aandacht en zorg voor elkaar hebben we samen 
ook verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de gemeente. Naast 
regelmatige vaste bijdragen spelen deze bijzondere collecten een grote rol 
binnen onze financiën: daarom vragen we ook uw kerstdankoffer. 
We wensen elkaar gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp.    
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Kerstdankoffer 2019 
 

Is er in ons leven nog ruimte voor tevredenheid? Gewoon blij zijn met 
alles wat we hebben? En de mogelijkheid die ons geboden wordt om te delen: 
iets geven voor anderen. 
 

Het lijkt tegenwoordig of iedereen ontevreden is. Overal moet geld bij: 
zorg, onderwijs, politie en andere overheidstaken. Allemaal klagen ze over te 
weinig middelen en te veel werkdruk. 

Ouderen leven in onzekerheid over pensioenen. De rente is te laag, de 
afspraken zijn niet goed: er dreigen tekorten. De mensen leven langer en dat 
kost te veel: AOW, pensioen en zorgkosten. 
 

Maar al die ellende en negativiteit, die zorg en onrust, die tekorten en 
drukte staan niet voorop in onze gemeente. Op zondagmorgen zien we 
blijdschap, vriendelijkheid en vooral liefde. 

We delen Zijn verhaal en Hij is in ons midden. We overdenken en 
getuigen, we zingen en bidden. En er wordt veel gegeven: liefdevol vanuit het 
hart. 
 

Kijk eens naar de actie Schoenendoos: zoveel lieve dingen, zo mooi 
ingepakt, prachtige verrassingen. Gebracht naar verre landen, voor kinderen 
die wij niet kennen. 

We delen met hen ook ons geloofsverhaal: vertellen over het feest van 
licht en blijdschap door de geboorte van Jezus. ‘Hij kwam op aarde voor ons 
allemaal’. 
 

Hopelijk hebben ze in die landen – waar de schoenendozen naar toe gaan 
- ook een beetje zorg. En is er onderwijs voor kinderen. En is er een beetje 
vrede en rust. 

Als we daaraan denken, kunnen wij niet langer ontevreden zijn. Want wij 
leven onbedreigd in een vrij land met zorg en onderwijs voor iedereen.  
 

We kunnen onze tevredenheid laten blijken bij het Kerstdankoffer: geven 
uit liefde. Van onze overvloed. Opdat onze gemeente mag blijven als plaats 
waar het goed is. Omdat Hij er bij ons is. 

Uw financiële steun is daarbij nodig: wij 
vragen uw bijdrage. we hopen dat u dit jaar nog 
iets extra’s wilt geven voor het werk in onze 
gemeente: bijgaand een acceptgirokaart. 
 

We wensen u een gezegend kerstfeest en een liefdevol nieuwjaar. 
Het bestuur van de Baptisten Gemeente Assen.  



De Brug  11 
 

 

Even voorstellen: Jan Brouwer 
Omdat ik ben gevraagd vanaf 2020 ook het 

pastoraat binnen uw gemeente te verzorgen, is het wel 
mooi iets te vertellen over mij en mijn achtergrond. Met 
enige regelmaat ga ik al voor in de diensten van de BGA, 
dus echt onbekend ben ik voor u niet. 

Ik ben een echte Grunneger, geboren op 15 april 
1954 in Nieuwe Pekela, maar opgegroeid in Winschoten. 
Na drie middelbare scholen in Winschoten en Groningen 
te hebben bezocht, ging ik - zonder diploma - werken bij 
een boekhandel. In die tijd heb ik veel gelezen en begon ik er spijt van te krijgen 
dat ik op school niet wat meer mijn best had gedaan… 

In mijn jeugd had ik niet zoveel met de kerk en het geloof. Dat veranderde 
toen God ingreep. Na mijn bekering werd ik actief binnen de Christelijke 
Gereformeerde Kerk in Winschoten en sloot ik mij aan bij de Youth for Christ, 
waar ik al snel tot voorzitter werd gebombardeerd. 

In die tijd leerde ik Fenna kennen; zij werd secretaresse van Youth for 
Christ Winschoten. We trouwden in 1978. Ons verlangen om ‘voor de Heer te 
werken‘ werd steeds sterker. Voor een theologiestudie binnen de Christelijk 
Gereformeerde Kerken kwam ik echter niet (meer) in aanmerking.  

Toen we besloten om - samen met de oudste kinderen, die inmiddels 
waren geboren - naar België (Heverlee) te gaan en daar te studeren, 
veranderde er iets. Omdat ik ervaring had met de boekhandel werden wij 
gevraagd de Evangelische Boekwinkel in Winschoten over te nemen. Deze 
winkel was onderdeel van de zendingsorganisatie WEC, die van haar werkers 
vraagt te werken in het vertrouwen dat de Heer in alles zal voorzien. Wij zagen 
dit als een roeping van God. In de winkel ontstonden contacten met gelovige 
én ongelovige klanten.  

In die tijd volgden we ook de zaterdagcursus van de Brandpunt Bijbel 
School. Ik deed daarnaast ook de opleiding voor Godsdienstleraar via deze 
Bijbelschool. Tevens volgde ik een cursus van het Centrum voor Pastorale 
Counseling in Heverlee. Door de contacten met onze klanten en met hulp van 
de Vergadering van Gelovigen in Stadskanaal ontstond er een huisgemeente 
in Winschoten. Hier verzorgde ik het pastorale werk en de Bijbelstudies en ik 
ging er ook steeds vaker voor in de diensten. 

Deze ervaring met gemeenteopbouw vulde ik aan met zelfstudie. In 1986 
stopten we met de Evangelische Boekwinkel en ik ging in samenwerking met 
Filadelfia Zending ook andere gemeenten in Nederland helpen met pastoraat 
en gemeenteopbouw. Van 1993 tot 2003 werkte ik in de Vergaderingen van 
Enschede en Hengelo.  
In Hengelo leidde dit tot het samengaan van twee Vergaderingen, waaruit later 
een Evangelische Gemeente is ontstaan. 
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In 2003 verhuisden we naar Stadskanaal om daar de Evangelische 

Vergadering te helpen. Deze Vergadering trok veel jongeren aan en groeide 
enorm. Helaas stopte het in 2010. 

In datzelfde jaar werd ik voorganger van de Baptistengemeente 
Stadskanaal-Noord en kreeg ik de gelegenheid het Seminarium te volgen. In 
2014 studeerde ik af en ontving de algemene beroepbaarstelling. De 
Baptistengemeente in Stadskanaal maakte een mooie periode van groei mee, 
maar in 2018 werd mijn dienstverband helaas beëindigd. 

Sinds 1 augustus 2019 ben ik nu als parttime Pastoraal Werker 
werkzaam binnen de Baptisten Gemeente ‘De Ark’ in Assen. Ik vind het 
bijzonder dat ik vanaf 2020 ook meer binnen de BGA werkzaam mag zijn. 

In de dienst van zondag 5 januari 2020 zullen we een formeel begin 
maken voor de pastorale werkzaamheden in uw gemeente. Als u een afspraak 
wilt maken, kunt u mij ook per mail bereiken: jan.brouwer@baptisten-assen.nl 
of telefonisch 06 – 1532 9246. 
 

 

Kerstsamenzang Noorderpark 
Ook dit jaar wordt er een Kerstsamenzang gehouden in de 
Maranatha-kerk, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van 
het Noorderpark: Oase - voortgezette Gereformeerde kerk, 
Hervormde Sionsgemeente, GKv Assen-West (Maranathakerk) en 
onze Baptisten Gemeente. 
Daarmee willen we samen 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.  

De Kerstsamenzang is op 
dinsdag 24 december 
(kerstavond) om half acht in de  
Maranatha-kerk aan de 
Nobellaan. Na afloop is koffie 
met wat lekkers. Voor meer 
informatie over deze 
samenkomst kunt contact 
opnemen met Hemmo 
Reininga, telefoon 06 – 2205 
0401 of 0592 – 399037 of mail 
naar: hreininga@hotmail.com    

mailto:jan.brouwer@baptisten-assen.nl
mailto:hreininga@hotmail.com
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Zondagsschool en Schoenendoosactie 
De afgelopen weken waren we bezig met 
spellen maken voor de schoenendozen, 
zoals een visspel, tangram en welke-kleren-
horen-bij-de-juiste-persoon. We hebben veel 
spellen gemaakt en 44 dozen er mee gevuld. 
Het was leuk om voor anderen iets te maken, 
maar na enkele spellen gemaakt te hebben 
was het ook leuk om weer iets anders te 

doen. We willen 
iedereen bedanken 
voor alles wat u 
hiervoor hebt 
gegeven en 
gemaakt. 

In de Bijbelverhalen volgden we Paulus op zijn reizen en in gevangenschap. 
We lazen de brieven die hij schreef aan de gemeenten en aan Filemon over 
de slaaf Onesimus en maakten daar een gevlochten hart bij. Ook maakten we 
een dobbelsteen met vragen er op en door te gooien moest je de vragen 
beantwoorden. 

Op zondag 1 december begonnen we met ons 
Adventsproject ‘Volg de Ster’. We volgen met de wijzen 
de ster en kijken naar de voorouders van Jezus. We 
volgen Juda, Obed, David en Josia en de geboorte van 
jezus. In januari lezen we nog het verhaal van de wijzen. 
Elke zondag zien we in de kerk al over welke voorouder 
het die zondag gaat en wordt er al iets over verteld, 
daarna worden de kaarsen aangestoken en zingen we het 
projectlied. Een van de kinderen steekt dan ons eigen 
lantaarntje aan om mee te nemen naar de 
zondagsschool. De kinderen hebben allemaal een 

werkboekje met vragen over die persoon uit de Bijbel. Hoeveel broers en 
zussen ze hebben, een bijzonder moment in zijn leven en een link naar kerst. 
Aan de andere kant in dat boekje vragen over het verhaal van die morgen. 
Verder nog een werkje er bij. 
Op 1 december hebben ze op glas een ster of kerstbal 
geverfd. Als het droog is kan je die voor het raam 
hangen en lijkt het net een glas-in-lood ontwerp. De 
kinderen waren nog niet klaar toen de zondagsschool 
was afgelopen, daarom hebben ze het in de kerkzaal 
bij het koffiedrinken nog verder afgemaakt en toen 
meegenomen naar huis. Het was leuk en gezellig om 
dit met hen te doen. 
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Op zondag 24 november mochten we Lesley verwelkomen. We zijn nu meestal 
met drie kinderen op de zondagsschool; het is goed dat we hen daar het woord 
mogen doorgeven. Met Kerstfeest is het traditie om de kinderen een presentje 
te geven, zoals een boek, iets leuks en iets lekkers, samen in een kersttas.  
Mocht u daarvoor iets willen geven, dan kunt u een bijdrage overmaken aan 
de penningmeester; zet er dan even bij dat het voor de zondagsschool is. 
Alvast bedankt. 
De komende zondagen zijn we dus bezig met het Adventsproject en dat gaat 
door tot zondag 5 januari. Daarna gaan we weer verder met de thema’s van 
Bijbel-Basics van het Bijbelgenootschap. We wensen u allemaal een gezegend 
kerstfeest toe en een goed 2020. 
De zondagsschoolleiding. 
 

 

Bijbelstudie 
Op donderdag 24 oktober waren we 
met acht personen te gast bij de 
familie Buwalda. Helaas waren een 
aantal mensen verhinderd, maar het 
was toch een leuke groep! En vooral 
was het een bijzonder boeiende, 
gezegende en zeer leerzame avond, 
die - op onnavolgbare wijze – weer 

werd geleid door Pieter van Wingerden. 
Hanna-Ruth kon gelukkig ook aanwezig zijn; zij heeft in deze periode diverse 
reizen voor haar werk, onder andere naar Rusland. 
Pieter vroeg ons, na het gebed om een zegen, wat wij wisten van Timotëus… 
Dat werd diep graven in ieders geheugen! Hij leefde in de tijd van/of vlak na 
Jezus; hij was een leerling… zover kwamen we wel… 
Pieter kon de ontbrekende kennis gelukkig aanvullen… Hij was heel vaak bij 
Paulus en de relatie tussen hen was als van een vader naar een zoon; er zat 
dus een behoorlijk leeftijdsverschil tussen. Paulus schreef hem brieven, ook 
vanuit de gevangenis. 
Ze hebben samen ook heel wat reizen gemaakt, o.a. naar Klein-Azië, Efeze 
etc. Timotëus heeft, van huis uit, het geloof meegekregen, dat lezen we o.a. in 
vers 4, waarin staat dat Paulus vaak denkt aan het oprechte geloof van de 
grootmoeder en moeder van Timotëus…. 
Tussen alle wijze lessen van Pieter door spraken we ook veel over ons eigen 
geloof en hoe we dat ervaren... We voelen ons veilig bij elkaar en durven ook 
veel van onszelf te laten zien. Mocht u dit ook willen beleven… het spreken 
over de Bijbel en over je eigen geloofsleven… de volgende keer is op 21 
november en dan is het bij de fam. Duursema. 
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Het was een uitgedunde groep, die op 21 november bij elkaar kwam voor de 
Bijbelstudie. De griep en zware verkoudheid waren de oorzaak… Toch waren 
de overgebleven deelnemers zeer overtuigd van de ongetwijfeld mooie avond, 
die in het verschiet lag… en dat bleek ook zo te zijn! 

Pieter vraagt meestal om een samenvatting van de 
vorige avond, dus we waren voorbereid! Dat ging 
toen over Timotëus, een leerling van Paulus; daar 
hebben we veel over geleerd en vanavond ging het 
over dezelfde personen, maar uiteraard een ander 
gedeelte, namelijk 2 Timotëus 2; vers 1-13. 

Het stuk was in drie gedeelten gesplitst en als je het vluchtig doorlas, leek het 
als los zand aan elkaar te hangen. Maar… dankzij de deskundige en boeiende 
uitleg van Pieter bleek dit niet zo te zijn… 
Ook het tweede gedeelte en zelfs het derde ( in dichtvorm geschreven) waren 
zeer samenhangend en hoorden duidelijk bij elkaar! Vooral het laatste vers 
sprak ons bijzonder aan: 

Als wij Hem ontrouw zijn, 
blijft Hij ons trouw, 
want zichzelf verloochenen kan Hij niet! 

Met deze zeer troostvolle gedachte gingen wij weer naar huis. 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 19 december; locatie 
Anemoonstraat 7. Van harte welkom! 
Namens de Bijbelstudiegroep,  
liefs van Anke Gorter. 
 

 

Vrouwencontact 
Op woensdag 23 oktober waren er zeven zuster aanwezig; afwezig met 
kennisgeving was zr. Thea Zuidema. Ons thema voor deze middag was de 
Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag. Internationaal wordt dit op 4 november 
gehouden, maar omdat sommige zusters dan niet aanwezig kunnen zijn 
hebben wij het nu alvast gevierd. 
Na het openingsgebed zongen we een lied; 502; ik wil jou van harte dienen. 
Hierna werd iets verteld over het “waarom” van zo’n dag …: een dag per jaar 
zijn alle Baptisten Vrouwen wereldwijd met elkaar verbonden. Wij wonen in het 
rijke westen en stappen op de fiets of in de auto om naar de samenkomst te 
gaan; in sommige andere landen moeten vrouwen eerst uren lopen voor ze 
elkaar kunnen ontmoeten...  het is dus de moeite waard om dit mee te vieren 
met elkaar!! 
Na het zingen van nog een lied - het bekende NBVB-lied - werd iets verteld 
over het doel van de speciale collecte; het was een eyeopener om te lezen dat 
ALLES wordt betaald uit de opbrengst van die ene dag, en met ‘alles’ wordt 
bedoeld bijvoorbeeld ook speciale projecten, zoals een voedselprogramma… 
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Zusters krijgen wat geld om voedsel te verbouwen, dat vermeerdert zich en 
wordt verkocht... zo komt men aan meer geld om weer andere dingen mee te 
kunnen doen... en zo waren er vele voorbeelden… De collecte bij ons bracht 
dan ook 71,50 op (met zeven zusters …). 
Na het zingen van nog een lied was het pauze met 
uiteraard koffie of thee en wat lekkers. Het 
besluitenverslag werd voorgelezen en er hoefden deze 
keer geen kaarten te worden verstuurd. 
Na de pauze zongen we nog een lied en daarna lazen 
we, om de beurt, een gebed voor. Deze gebeden zijn voor 
alle werelddelen waar de Baptisten Vrouwen 
samenkomen, zoals bijvoorbeeld ook Australië, Latijns-
Amerika en Azië. Tijdens het voorlezen vallen de 
verschillen op met de gebeden voor bijvoorbeeld Europa...: waar wij, als 
westerse vrouwen voor bidden, zijn totaal andere zaken dan waar de vrouwen 
uit Afrika voor bidden… 
Er werd nog een mooi getuigenis voorgelezen en daarna sloten we af met een 
lied en gebed.  
Liefs, namens alle zusters, 
van Anke Gorter. 
 

 
Op woensdag 27 november kwamen we weer bij elkaar. Aly heette ons welkom 
en we hadden ook een nieuw lid, mevrouw P.Ciza. We stelden ons aan elkaar 
voor en vonden het leuk dat ze wel lid wilde worden. We zongen lied 277 ‘Vrede 
zij u’ en na het gebed lied 502 ‘Ik wil jou van harte dienen’. Hierna lazen we uit 
het verhalenboek ‘Spiegeling’ van Joke Verweerd het verhaal ‘Aalmoes’. Dit 
verhaal ging over mensen die ’s avonds laat op de trein stonden te wachten op 
een plek waar ook mensen rondliepen die verslaafd waren en probeerden aan 
geld te komen. Sommigen waren aan het bedelen. De meesten negeerden dat, 
maar een muzikant gaf iedere verslaafde twee euro van zijn opbrengst. De 
verslaafden waren blij hem te zien en bedankten hem en lieten hem verder met 
rust. Men dacht ‘zo kan het ook’ en dan staan ze niet steeds voor je te bedelen. 
Het is genoeg voor een broodje, maar niet genoeg voor hun verslaving. 
Iedereen ging tevreden naar huis. Wij zongen nog enkele  coupletten van lied 
502. 
We hoorden nog een verhaal uit het blad ‘Eva’ over een gezin, dat meedeed 
aan de actie Schoenendoos. Ze versierden samen de dozen en daarna vulde 
hun zoon snel een doos met zijn eigen mooie speelgoed. Zijn zusje pakte daar 
weer knuffels bij weg, want ze vond het niet leuk om die weg te geven.  
Zelf zocht ze ook dingen op voor haar doos, maar zij deed er kapot speelgoed 
in. Haar moeder had dat gezien en praatte er met haar over; daarna deed 
moeder er ander speelgoed in.  
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’s Avonds kwam er een collectant bij de deur en voor moeder iets kon pakken, 
had haar dochter er al iets ingedaan uit haar eigen spaarpot Er was dus toch 
echt iets veranderd bij haar, ze keek er nu op een andere manier naar. Daarna 
zongen we het laatste couplet van lied 502. 
Aly had het boek van de verslagen niet bij zich, daarom zullen we de volgende 
keer de verslagen lezen van oktober en november. We telden het 
dankoffergeld, dat was opgehaald en zullen dit aan Jelle geven: dan kan hij dat 
samen met het geld dat per bank is binnengekomen overmaken. Ook werd de 
zendingsbol geleegd en geteld. We zullen het geld van december er bij doen 
en overmaken. Iedereen bedankt voor uw gift voor het dankoffer; u hoort nog 
wel van ons hoeveel het totaal was. 
We overlegden nog wie er een kaart van ons krijgt. Hierna was het pauze en 
dronken we koffie of thee met een lekkere sinterklaaskoek er bij. Anke inde de 
contributie. Ook kregen we nog bezoek van Jelle: hij vertelde dat onze 
gemeente vrijdag een ander orgel zou krijgen en dat hij daarover afspraken 
had gemaakt met de beheerder. Nu hij toch bij de Componist was, kwam hij 
even bij Vrouwencontact langs voor een praatje; volgens Jelle zou er ook zoiets 
moeten komen voor mannen. Daar werd nog even over doorgepraat en toen 
ging Jelle weer weg. 
Wij gingen in een kring om de tafel zitten en in het midden lagen allemaal 
ingepakte cadeaus. Ook lag er een Sinterklaas-pakjesspel: we moesten om de 
beurt gooien en onze pion verzetten op het bord. Als je op een voorwerp kwam, 
mocht je een pakje pakken, maar nog niet openmaken. Op andere voorwerpen 
moest je pakjes verwisselen, afpakken of weggeven. Na een paar rondjes 
gooien mochten we om de beurt een gedicht lezen en kregen we daar een 
passend cadeau bij. Ondertussen zongen we een sinterklaasliedje. Toen 
iedereen het spel verlaten had, gingen we de cadeaus verdelen zodat iedereen 
een pakje had en dat uitpakken. In elk cadeau zat een chocoladeletter en een 
hartje om op te hangen. 
We zongen samen nog lied 594 ‘Daal bij t huiswaarts gaan uw zegen’ en Aly 
eindigde met gebed. Ze wenste ons wel thuis en een mooi sintfeest toe en voor 
Anke alvast een fijne verjaardag. De volgende bijeenkomst van 
Vrouwencontact is op woensdag 18 december: dan houden we onze 
kerstviering. 
Aly Middelkamp 
 

 

Kerstdienst in het WZA  
Op zondag 22 december om 10.15 uur wordt er in de 
vergaderruimte van het Wilhelmina Ziekenhuis een 
oecumenische kerstviering gehouden voor patiënten en 

hun familie en belangstellenden. Voorganger: Petra de Kruijf. Medewerking 
van ‘Gospelkoor Spirit’. Muzikale begeleiding: Gonnie Folkeringa.  
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Stamppotbuffet Open Huis 
Zondag 27 oktober heeft onze gemeente weer 
een heerlijk stamppotbuffet verzorgd in het Open 
Huis. Er hadden zich 24 gasten aangemeld, 
maar helaas kwam een aantal niet opdagen... 
Heerlijke stamppotten waren gemaakt door 

diverse mensen 
van onze 
gemeente en Jelle verrichtte, zoals altijd, weer 
heel goede hand- en spandiensten! 
De sfeer was weer uitstekend! Er werden mooie 
gebeden gelezen 
voor en na de 
maaltijd. Iedereen 
geweldig bedankt 

voor het meehelpen en koken! 
Hartelijke dank namens de gasten van het Open 
Huis van  
Wietze Gorter. 
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Foto’s van toen 

Lieve mensen, 
In deze periode van 
het jaar blikken we 
terug op de vroegere 
kerstmarkten, althans 
de voorbereidingen 
voor dat evenement... 
Veel moest worden 
gedaan en gemaakt, 
bijvoorbeeld 
kerststukjes... 
Maar vele handen 
maken licht werk, dat 
blijkt wel uit bijgaande 
foto's! 
Op beide foto's zijn 
bekenden te zien en een persoon zelfs twee keer!! Wie is dat?? 

Hebt u zelf ook leuke foto's voor deze rubriek... geef ze een keer aan mij...  
u krijgt ze onbeschadigd retour!  Tot de volgende keer en liefs van  
Anke Gorter.  
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Berichten van de Unie 

Nieuw magazine Bij-Een: Afgelopen maand is er een 
nieuwe uitgave van BijEen verschenen, het magazine 
van Unie en ABC. In dit nummer leest u over het proces richting de fusie: welke 

onderdelen staan nog open, welke stappen moeten nog 
worden genomen, welke onderwerpen worden nog 
uitgewerkt door de verschillende fusiewerkgroepen? Een 
van die onderwerpen is ‘Doop en lidmaatschap’ – daar 
gaat één van de artikelen over. 
Thema van het nummer is: ‘Waarom samen geloven’. In 
dat kader vertellen verschillende gemeenteleden over hun 
gemeente. Ook maken we kennis met de Chinese 
Evangelische Kerk in Zoetermeer. Oud-rector Teun van 
der Leer blikt terug op zijn tijd bij het Baptisten Seminarium.  

 

Project van de maand: Dirk Jan en Vera Riphagen wonen met hun kinderen in 
de Arnhemse volkswijk Geitenkamp. Het echtpaar zet zich daar sinds 2014 
voor de wijk in en heeft als doel om een kleine christelijke gemeenschap van 
mensen uit de buurt te vormen. Het gaat daarbij om mensen die vaak geen 
enkele binding met de kerk hebben, en bovendien om 
een wijk die veelal bekend staat om de problemen die 
er zijn. Inmiddels is er een buurtkerk ontstaan en sinds 
vorig jaar is de nieuwe buurtmoestuin een plek van 
ontmoeting, waar mensen zich nuttig en gezien voelen. 
Meer informatie vindt u op www.baptisten.nl.  
 

Agenda Unie-activiteiten 

10+11+12 maart 
2020 

Regiobijeenkomsten over concept organisatieontwerp 
Unie-ABC in Eindhoven, Harderwijk en Hoogeveen  

20-22 april 2020 Voorgangers- en Leidersconferentie Unie-ABC 

Meer informatie: www.baptisten.nl 

 

 

Najaars-AV van Unie en ABC 
In de openingstoespraak bij deze AV maakte Teun van der Leer duidelijk, wat 
de eenheid Unie en ABC gaat kosten: alleen als de oude denominaties sterven 
kunnen ze samen weer opstaan als een nieuwe verenigde kerk. Voor die 
eenheid is de gezindheid van Christus nodig: liefdevol, zachtmoedig en 
nederig. In al die jaren dat Unie en ABC nu samen onderweg zijn naar een 
fusie, blijkt hoe moeilijk dat daarbij kan zijn. 
Na een welkom in Veenendaal door de plaatselijke voorganger Arie Verduijn 
presenteerden Harm Jut en Arno van Engelenburg het middagprogramma.  
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De aanwezigen waren ingedeeld in 
tafelgroepjes en hen werd gevraagd 
aandachtspunten te benoemen, als input voor de ‘Commissie van Eenheid’.  
De voorzitter van die commissie, Piet Overduin, had daarom gevraagd: zij 
werken nu verder voorstellen uit die in het voorjaar worden gepresenteerd op 
regionale bijeenkomsten en vervolgens aan de AV in mei worden voorgelegd.  
Volgens de besturen moeten er vooral nog praktische zaken worden 
uitgewerkt, maar toch zijn er ook nog wel vragen over ethische zaken en 
Bijbelopvatting. De kernvraag blijft hoe we een eenheid gaan vormen in al onze 
verscheidenheid. Vanuit Groningen werd daarover een praktijkverhaal verteld: 
nooit oordelen over elkaar en zeker geen dingen als ‘onbijbels’ betitelen; altijd 
vriendelijk blijven en vooral luisteren. Dat klinkt pragmatisch en 
vanzelfsprekend, maar het is moeilijk om dat ook consequent te doen.  
Tijdens het middagprogramma kregen we ook een update over het seminarium 
en werd een nieuw deeltje gepresenteerd van de Baptistica reeks, waarin 
Marco de Vos ons bij de hand neemt om het Oude Testament goed te leren 
lezen. Verder kregen alle afgevaardigden een boek cadeau met lezingen van 
Teun van der Leer.  
Na een gezamenlijke maaltijd werden er ’s avonds nog afzonderlijke 
besprekingen van Unie en ABC gehouden. Bij de Unie-vergadering werden de 
jaarstukken van 2018 nog formeel vastgesteld, omdat er in het voorjaar geen 
AV was. Het voorstel over ‘Doop en Lidmaatschap’ wordt niet verder 
uitgewerkt: dat wordt juist aan gemeenten overgelaten.  
Verder waren er moties over de besteding van de vrijvallende gelden van de 
bouwstichting; een aanzienlijk bedrag: 579.000 Euro. Suggesties waren om de 
Uniecontributie sneller te verlagen en het solidariteitsfonds te verstevigen. 
Daarnaast werd echter ook de vraag gesteld of we dat geld wel direct moeten 
verjubelen? Of toch maar bewaren voor moeilijke jaren? De Unieraad gaf aan 
dat nog niet bekend is, wanneer het geld beschikbaar zal zijn en neemt alle 
suggesties mee ter overweging. 
Daarna kwamen verdere agendapunten aan de orde: de begroting voor 2020 
werd unaniem vastgesteld. Ook het voorstel over het solidariteitsfonds kon 
rekenen op algemene steun; het moet breed worden ingezet om gemeenten te 
steunen. Verder werden we bijgepraat over het nu al gezamenlijk 
functionerende regiowerk; ook komt er een app om gemeenteleiders training 
te bieden.  
De Unieraad nam afscheid van Wietse van der Hoek; andere leden mogen 
langer  aanblijven tot het fusie-moment. Aan het slot van de AV mocht de Unie 
nog twee nieuwe gemeenten verwelkomen: ‘De Ontmoeting - Wageningen en 
‘De Rots – Veenendaal’. Met applaus werd ingestemd met hun lidmaatschap. 
In het voorjaar komen er dus regionale bijeenkomsten over de voortgang van 
de fusie. 
Bert Middelkamp  
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NBG berichten 
Christelijke jongeren willen meer bijbellezen  
 
Ruim 85% van 2400 ondervraagde jongeren wil 
meer bijbellezen, zo blijkt uit een onderzoek van BEAM, de jongerenafdeling 
van de EO. De Bijbel is nog steeds een veelgelezen boek onder christelijke 
jongeren.  
Toch vindt 80% van de ondervraagde jongeren het een moeilijk boek. Daarom 
ontwikkelde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Bijbel in Gewone 
Taal Jongerenbijbel.  
‘Vier op de vijf jongeren uit de enquête twijfelt er niet aan dat de Bijbel waar is’, 
zegt Maarten Vermeulen, hoofdredacteur van EO/BEAM. ‘Tegelijkertijd vinden 
ze de Bijbel een moeilijk boek. Ook geven ze aan dat ze minder in de Bijbel 
lezen dan ze zouden willen, onder andere door tijdgebrek, geen zin en omdat 
ze te druk zijn met school.’  

Daarom komt het NBG met deze nieuwe Jongerenbijbel, 
die hen helpt om te begrijpen wat er staat en wat ze 
eraan hebben in hun dagelijks leven. Het NBG werkte 
voor deze uitgave samen met Youth for Christ en 
EO/BEAM. 
De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel (BGT 
Jongerenbijbel) werd ontwikkeld voor en door jongeren. 
Jongeren hebben meegedacht met het concept, de 
inhoud en het design. Het resultaat is een Bijbel met  
creatieve opdrachten voor doeners en denkers. 
‘Daardoor kunnen jongeren er niet alleen in lezen, maar 
ook ervaren wat God in hun leven wil betekenen’, zegt 

directeur Bram Rebergen van Youth for Christ. ‘Wij geloven dat zelfs tieners 
die nooit de Bijbel hebben gelezen, deze Bijbel openslaan. Deze sluit aan bij 
de belevingswereld van jongeren.’ Dat blijkt ook uit de enquête: Wen Li (15 
jaar): ‘Dit is echt een Bijbel die fijn is voor jongeren die de Bijbel ingewikkeld 
vinden.’ En Meike (16 jaar): ‘Ik vind de Bijbel nu veel aantrekkelijker om te 
lezen.’ 
De BGT Jongerenbijbel bevat de complete Bijbel in Gewone Taal. Er staan 
inleidingen in op de Bijbel en op de afzonderlijke bijbelboeken. Verspreid door 
deze bijbel staan ruim 350 denk- en doe-opdrachten bij bijbelteksten. Achterin 
zitten themapagina’s over 18 ‘big issues’ in het leven van jongeren, zoals 
sociale media, identiteit, pesten, seks en relaties en keuzes maken. De BGT 
Jongerenbijbel wordt gepresenteerd aan jongerenwerkers tijdens het Youth for 
Christ trainingsevent op 28 september in Woerden. Hij is verkrijgbaar voor € 
49,95 via shop.bijbelgenootschap.nl of in de (christelijke) boekhandel. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl  

http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Diensten 
 

Zondag 15 december 22 december 

Voorganger Aernout de Jong Wolter Greven 

Begroeting Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Mededelingen Anke Gorter Petra Wilhelmus 

Raadskamer Gea Buwalda Bob Wijnstra 

2e collecte Vieringen Open Huis 

Bijzonderheden 

Afscheidsdienst   
na de dienst gelegenheid 
voor persoonlijk afscheid 
 

3e Advent 

4e Advent 

Begeleiding Henk Samplonius Ita Dijkstra 

Geluid Hans Romijn Wietze Gorter 

Beamer 
Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Karin Middelkamp 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Aly Middelkamp Tieneke de Vries 

Koffie 
Wietske Moddejonge 
en Thea Zuidema 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Koster Jelle Hoekzema Wietze Gorter 

Taxi zr Niezing Anne Duursema Petra Wilhelmus 

   

 

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

23 december 25 december 29 december Zo 

KERST 

MIDDAG 
 

VOOR 

SENIOREN 

Jur Kruizinga Kina Tigelaar Vo 

Petra Wilhelmus Wietske Moddejonge Bg 

Jelle Hoekzema Gea Buwalda Me 

Petra Wilhelmus Anne Duursema Ra 

maandag  
23 december 

 

’s middags 
om drie uur 

 

in De Componist 

Kerstdankoffer Bloemen Co 

KERSTVIERING 
 
muzikale medewerking 
met diverse instrumenten 

 Bz 

Gezellige 
kerstviering  

in  
ontspannen  

sfeer 

Henk Samplonius Henk Samplonius Be 

Karin Middelkamp Hans Romijn Ge 

Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Karin Middelkamp Bm 

Er worden 

traditionele 
kerstliederen 

gezongen, 
begeleid  

op het orgel 

Aly Middelkamp Gea Buwalda 
Cr 
 

Zo 

Gezamenlijk Fam. Duursema Kf 

Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Ks 

Ontvangst met  
koffie, thee of 

chocolademelk 
en een 

kersttraktatie 

Jelle Hoekzema Anne Duursema Ta 

Na de dienst koffie of thee 
met kersttraktatie   

 

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 2020 
 

Zondag 5 januari 12 januari 

Voorganger Jan Brouwer Greet Berends 

Begroeting Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Mededelingen Bert Middelkamp Anke Gorter 

Raadskamer Gea Buwalda Bert Middelkamp 

2e collecte Kinder- en Jeugdwerk Vieringen 

Bijzonderheden 

Welkomstdienst   
na de dienst kennismaking 
met Jan en Fenna Brouwer  
 

Viering 
Heilig Avondmaal 

 

Begeleiding Henk Samplonius Henk Samplonius 

Geluid Wietze Gorter Gerrit Buwalda 

Beamer Hans Romijn 
Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Tieneke de Vries Gea Buwalda 

Koffie Fam. Middelkamp Fam. Buwalda 

Koster Wietze Gorter Jaap van Spengen 

Taxi zr Niezing Anne Duursema Anne Duursema 

   

 
  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 2020 
 

19 januari 26 januari 2 februari Zo 

Gerry de Vries Bert van Drogen Bert Wijchers Vo 

Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda Bg 

Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema Gea Buwalda Me 

Anke Gorter Bob Wijnstra Petra Wilhelmus Ra 

NBG -
Bijbelgenootschap 

Gemeente-ontwikkeling Huisvesting Co 

  
Viering 
Heilig Avondmaal 

Bz 

Henk Samplonius Ita Dijkstra Henk Samplonius Be 

Karin Middelkamp Hans Romijn Wietze Gorter Ge 

Karin Middelkamp 
Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Hans Romijn Bm 

Tieneke de Vries Gea Buwalda Aly Middelkamp 
Cr 
 

Zo 

Wietske Moddejonge 
en Thea Zuidema 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema Kf 

Jelle Hoekzema Wietze Gorter Jaap van Spengen Ks 

Petra Wilhelmus Anne Duursema Anne Duursema Ta 

    

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 

Zondag 15 december 
bij de dienst 

Afscheidsdienst       
van Aernout de Jong 

De Componist 

Woensdag 18 december 
om 14:30 uur 

Vrouwencontact De Componist 

Donderdag 19 december 
om 19:30 uur 

Bijbelstudie 
bij fam. Gorter, 
Anemoonstraat 7 

Maandag 23 december 
om 15:00 uur 

Kerstmiddag 
voor senioren 

De Componist 

Dinsdag 24 december 
om 19:30 uur 

Kerstsamenzang 
Noorderpark 

Maranatha-kerk 
aan de Nobellaan 

2020 

Zondag 5 januari 
bij de dienst 

Welkomstdienst      
voor Jan Brouwer 

De Componist 

Maandag 13 januari 
om 15:00 uur 

Bestuursvergadering 
bij Bert Middelkamp 
Kennemerland 44 

Woensdag 15 januari 
om 14:30 uur 

Vrouwencontact De Componist 

 
 

De verjaardagskalender 
 

op 13 december wordt  Greta Koudenburg-Grooten   57 jaar 
op 16 december wordt  Karin Middelkamp     26 jaar 
op 25 december wordt  Mariëtte Koudenburg     28 jaar 
op 26 december wordt  Henk Warrink      65 jaar 

 

2020 
 

  op   6 januari  wordt  Anne Duursema     80 jaar 
  op   6 januari  wordt  Martin de Jonge     42 jaar 
  op 11 januari  wordt  Jenny Duursema-Boskers    79 jaar 
  op 11 januari  wordt  Bert Duursema      51 jaar 
  op 16 januari  wordt  Lammert Tuinema     68 jaar 
  op 20 januari  wordt  Jantje Bos-Postema     79 jaar 
  op 21 januari  wordt  Gert-JanWarrink     33 jaar 
  op 24 januari  wordt  Tieneke de Vries     65 jaar 
  op 25 januari  wordt  Alco van Spengen     28 jaar 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst! 
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Puzzel 
In de vorige Brug stond  
een woordzoeker over David.  
Deze keer een woordzoeker over het kerstfeest; 
van de tien overgebleven letters kun je een toepasselijk woord maken. 
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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

