“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12

Uitgave van de

Baptisten Gemeente Assen

2

De Brug

Inhoudsopgave
Ter overdenking ........................................................................................... 3
Aandacht voor elkaar .................................................................................. 4
In memoriam ................................................................................................ 5
Werken in de gemeente ............................................................................... 7
Persoonlijke berichten ................................................................................ 8
Van het secretariaat..................................................................................... 9
Bijbelstudie ................................................................................................ 10
Wijzigingen adressenbestand................................................................... 11
Impressie Gemeentevergadering ............................................................. 13
Kerstdankoffer ........................................................................................... 14
Zondagsschool .......................................................................................... 15
Vrouwencontact ......................................................................................... 17
Berichten van de Arendshorst .................................................................. 20
Foto’s van toen .......................................................................................... 22
Koken voor Het Open Huis ....................................................................... 23
Klaverjassen in het Open Huis ................................................................. 23
Hart voor Assen ......................................................................................... 24
Berichten van de Unie ............................................................................... 25
Impressie Algemene Vergadering ............................................................ 26
Happietaria ................................................................................................. 28
NBG berichten ........................................................................................... 29
Diensten ..................................................................................................... 31
Andere bijeenkomsten .............................................................................. 34
De verjaardagskalender ............................................................................ 34
Puzzel ......................................................................................................... 35

Inleveren kopij
De volgende uitgave van ‘De Brug’ verschijnt op zondag 14 januari 2018.
Inleveren kopij tot een week voor verschijnen: uiterlijk zondag 7 januari 2018.
Kopij per mail sturen aan DeBrug@baptisten-assen.nl

De Brug

3

Ter overdenking
December is een maand van verwachting, daar hoef je geen gelovige voor te
zijn. De verwachtingen zijn ook dit jaar weer hooggespannen vanuit de
detailhandel: warenhuizen, supermarkten en webwinkels laten personeel
dubbele diensten draaien om in de enorme behoefte aan voedsel, cadeaus
en aangekochte gezelligheid te kunnen voorzien. Ook pakket- en
postbezorgers verwachten komend jaar meer dan twee miljoen pakketjes per
weekend te bezorgen. Daarnaast mogen kerken hun borst weer natmaken:
de kerstdiensten behoren vaak tot de drukste van het jaar in bezoekers én
voorbereiding. De overgang naar het nieuwe jaar is daarentegen abrupt: waar
december gonst van gezelligheid, uitgedrukt in “family and friends”, is januari
de maand van “fitness” om de overtollige kilo’s weer te verliezen. Alle hoop
en verwachting van december hebben plaatsgemaakt voor praktische
plannen om het leven te verbeteren. Geen grotere overgang dan van de
laatste naar de eerste dag van het jaar.
Paulus geeft in Romeinen 8:22-26 een ontnuchterende kijk op onze tijd:
Christenen tussen opstanding en wederkomst plaatst hij in de periode van
“zuchten”, een gedachte die ook naar voren komt in 2 Korintiërs 5. Bij dit
zuchten doelt de apostel niet op het zwetend zuchten in een sportschool,
maar gebukt gaan onder het juk van het leven; een ervaring die we allemaal
wel kennen. Opvallend hier is dat niet alleen de mens als schepsel zucht,
maar ook Schepper en schepping. Paulus plaatst dit zuchten vervolgens in
perspectief van opluchting, in het beeld van een bevalling. Christenen die
lijden en zuchten hebben volgens Paulus een voorschot gekregen, een glimp
van de geboorte van het Koninkrijk van God. Intussen rest ons, gelovigen
anno 2017, vooral hoop. Deze hoop is overigens niet goedkoop: de
oplettende lezer valt op dat Paulus het lijden nergens klein maakt, maar de
toekomst juist groots. Deze hoop wordt zelfs aangevuurd door de Geest, die
zelfs voor ons zal bidden, als wij dit perspectief vergeten.
In aanloop richting de laatste twee weken van het jaar zijn we daarom ook als
gelovigen vol verwachting en zien we reikhalzend uit naar de geboorte van de
Hoop. Maar laten we niet vergeten dat we nog altijd in het zuchten leven.
December is naast de maand van verwachting voor velen ook een tijd van
teleurstellingen en toenemende eenzaamheid, in het bijzonder onder
ouderen. Stel nu eens voor dat we als gemeente onze zucht-ervaringen delen
en met elkaar nadenken over het perspectief van dat wat komt, hebben we
een herkenbaar verhaal te vertellen deze maand. Zo’n eerlijke zuchtervaring
met perspectief maakt goede kans de tijdelijke gezelligheid én onze goede
voornemens te overleven.
Ik wens u allen een verwachtingsvolle tijd toe!
Marijn Vlasblom
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Aandacht voor elkaar
Nu de dagen steeds korter worden, kunnen we uitzien naar kerst, naar het
feest van het licht. En toch lijkt het mij heel moeilijk voor degene die voor het
eerst kerst beleeft zonder haar of zijn partner. Op 26 november, de
eeuwigheidszondag, herdachten we degenen die overleden zijn. We hadden
twee voorgangers, Bert Wijchers en onze Aernout de Jong. Zij spraken
indrukwekkende woorden in een bewogen sfeer.
In onze gemeente namen we het afgelopen jaar afscheid van: Leny Kruidhof,
Geert Tienstra, Ep Bos, Eppie Mostert en Walter Zuidema. Het was goed om
zo samen zijn en ook dat er een aandeel was van de kinderen van degenen
die we herdachten.
In de vorige Brug schreef ik dat het einde van Walter nabij was en dat hij er
naar uitzag; toch heeft dat nog tot 24 oktober geduurd. Voor Thea en haar
familie een heel beladen tijd met de nodige beslissingen, maar toch ook weer
goede momenten. Zij had goede ondersteuning van onze dominee Aernout
de Jong en van haar eigen kinderen. De rouwdienst op 28 oktober was heel
waardevol en ook was er heel veel belangstelling. In deze Brug leest u ook
het In Memoriam.
Het lijkt met zr. Giny Meijer de goede kant op te gaan: zij hoopt er met het
kerstfeest voor ouderen weer bij te zijn.
Zr. Renate Niezing heeft erg veel pijn en er moet een nieuw medicijn voor
haar besteld worden. Ze kan zo niet naar de kerk komen!! Dus ze is erg ziek.
Zr. Koster voelt zich niet zo goed en ook met haar geheugen kan ze niet zo
goed meer omgaan.
Met de dochter van br. Jan Venema gaat het na een operatie redelijk goed,
ze wacht nog op uitslagen.
Maar met Jan zelf gaat het niet zo geweldig hij krijgt veel medicijnen en is erg
moe!
Een heel positieve ontdekking deden we over Gerben Terreehorst: hij speelt
saxofoon bij de Christelijke Muziekvereniging ‘Oranje Nassau’. Zij gaven op
25 november een concert in de
koepelkerk in Smilde, met Gerben als
een van de muzikanten. Volgens de
aanwezigen was het prachtig.
Verder wens ik ons allemaal een goed
kerstfeest en een fijne jaarwisseling en
de zegen van onze Heer voor de
komende tijd.
Met hartelijke groet
Anne Duursema
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In memoriam
In Memoriam Walter Zuidema, 1 juli 1944 - 24 oktober 2017
Op 24 oktober 2017 is Walter Zuidema van ons heengegaan.
Hij werd geboren op 1 juli 1944 aan de aan de Zwartwatersweg in
Assen. Als enig kind groeide hij op en had niet een zeer makkelijke
jeugd. Zijn moeder kreeg MS tijdens de zwangerschap, wat de
nodige beperkingen met zich meebracht. Toen hij nog jong was, nog
maar 16 jaar, overleed zijn moeder. Over deze periode sprak hij
nauwelijks, behalve als er heel expliciet naar gevraagd werd.
Tegelijkertijd begon rond zijn
16e jaar zijn werkzame leven.
In 1962 ontmoette hij Thea
Linker. Thea werkte bij een
school, Walter liep op een dag
langs. Een blik was voldoende
en zij kregen verkering. Twee
jaar later verloofden ze zich en
weer twee jaar laten trouwden
ze in 1966, 51 jaar geleden.
Dat wat op jonge leeftijd begon
is nooit meer uitgegaan. Thea
was de liefde van zijn leven en
dat liet hij zien in hoe hij naar
haar keek en met haar omging.
Nadat er 3 kinderen waren geboren, verhuisden ze naar de
Fivelingostraat. Met de familie Duursema als buren, kwam hij in
aanraking met de Baptisten gemeente. Tot zijn grote vreugde werd
hij samen met Thea gedoopt op geloof op 12 december 1982.
Binnen de gemeente was hij jarenlang administrateur afgewisseld
met het penningmeesterschap.
Vanaf 1991 begonnen de reizen naar Roemenië samen met de fam.
Bok en de Jonge. Wat was dit een geweldige tijd voor Walter! Allerlei
acties werden er ondernomen om aan de financiën te voldoen. Met
veel plezier aan de slag gaan en hard werken om er voor anderen te
zijn. De reizen waren niet helemaal zonder risico, maar het verlangen
om er voor anderen te zijn was sterker. Hij praatte hier graag over en
hij had de wens om ooit nog eens terug te gaan om te kijken hoe het
land veranderd was.
Er zijn voor anderen, dat was iets wat hij graag deed en hij stelde
zichzelf daarbij niet op de voorgrond. Het gezin was voor hem
waardevol en hij was graag in de aanwezigheid van hen.
Naast Thea was sport zijn grote liefde. Hij kon intens genieten van
voetbal en zette zich ook in als jeugdtrainer bij BSVV.
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In 2011 werd er Lymfeklierkanker geconstateerd. In eerste instantie
gaf dit nog niet zoveel problemen. In 2013 begon dit wel problemen
te geven en ook zijn nieren werden aangetast. Hierdoor moest er
worden gedialyseerd en werd er op momenten voor zijn leven
gevreesd. Tijdens een eerdere ziekenhuisopname in Groningen
ging het slecht met Walter en het einde leek te naderen. Op een
nacht hoorde hij een stem die zei: “het is nog niet de tijd om te
gaan.” Voor Walter was dit God die liet merken dat Hij er voor hem
was. Het lied ‘Er is een God die hoort’ sprak hem daarom erg aan.
Tijdens de afscheidsdienst op 28 oktober is er onder grote
belangstelling afscheid van hem genomen. Zijn hoop, geloof en
liefde mogen ons tot voorbeeld zijn. We mogen hem toevertrouwen
aan God en weten dat hij veilig is bij Hem. We wensen Thea, de
kinderen en de kleinkinderen toe dat ze troost mogen vinden om dit
gemis een plek te geven.
Aernout de Jong

1 Korintiërs 13 - vers 13
’t Was in een ver en grijs verleden
dat tussen ons iets moois ontstond.
de kiem der Liefde in onze harten
bloeide op in vruchtbare grond.
Samen verder door het leven,
samen in vreugde en verdriet.
Hoge bergen, diepe dalen
maar de Liefde verdween niet.
Het Geloof deed van zich spreken
en vond weerklank in ons hart.
’t Was een steun in zware tijden
deelden met Hem alle smart.
Het gaf Hoop voor wat zou komen,
kracht om ’t laatste stuk te gaan.
Geloof, Hoop en heel veel Liefde
was de bron van jouw bestaan !
Gedicht van Thea Zuidema, voorgelezen bij het afscheid van Walter.
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Werken in de gemeente
We zijn weer de laatste maand van het jaar 2017
ingegaan. Het kerkelijk jaar mochten we afsluiten op 26
november door met elkaar stil te staan bij het leven en hen
die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Met de
adventsperiode beginnen we een nieuw kerkelijk jaar. We
verwachten het Licht dat kwam naar deze wereld om haar
te verlichten. Als een klein kind kwam Jezus om aan ons
God te laten zien. Hij kwam kwetsbaar en klein in de
hardheid van het leven met afwijzing, pijn en verdriet.
Jezus werd een met deze werkelijkheid om met ons mee te kunnen voelen.
Hij kwam van veraf, dichtbij. Prachtig om als gemeente die seizoenen door te
gaan en daarom vieren we ook het feest van de geboorte van Jezus! Voor
sommigen zijn die dagen juist lastig, dan is het misschien nog stiller dan
anders. Laten we ook hen niet vergeten!
Bij vooruitblikken hoort ook terugkijken. Ik ben verbaasd dat de tijd zo
snel gaat. In het werk in de gemeente is dat iets wat mij soms opvalt. De
weken vullen elkaar aan daarbij vliegt de tijd. Het afgelopen jaar heb ik met
meerderen van u contact gehad of ben ik op bezoek geweest. Soms is dat
een kennismakingsgesprek, maar soms ook over de vragen van het leven.
Ook ons geloofsleven is niet altijd hetzelfde. Ik ben dankbaar voor de
gesprekken die er mochten zijn en de ontmoetingen. De afgelopen
gemeentevergadering heb ik gezegd dat zorgen voor elkaar een van de
kerntaken is van de gemeente. Zorgen doen we samen en is niet alleen de
taak van een dominee of van het bestuur. Toch kan er wel eens behoefte zijn
om te praten en weet ik niet altijd wat de behoeften zijn en hoe het met u
gaat. Daarom als u behoefte is aan een gesprek, laat het weten. U kunt ook
een van de andere bestuursleden of Anne Duursema aanspreken.
Naast het zorgen zijn we ook bezig met vieren, dienen en leren in de
gemeente. In de zondagse diensten zoeken we naar manieren om ons geloof
te verwoorden en hier uiting aan te geven. Dit doen we op de manier die bij
ons past en ook wat we gewoon zijn. Daarbinnen probeer ik uiting aan
verschillende geloofsstijlen. Daarom doen we het op zondag ook wel eens
iets anders. Tijdens de Avondmaalsviering van oktober hebben we een
andere opstelling geprobeerd om met elkaar de eenheid en verbondenheid te
vinden.
Dienen is aan een ander iets geven zonder iets terug te verwachten.
Als gemeente willen we dienstbaar zijn aan onze omgeving om daardoor
Gods liefde te laten zien. We zoeken naar vormen en initiatieven om dit
verder op te pakken.
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Tijdens de gemeentevergadering van 2 november heb ik dit plaatje
gebruikt om dit te ondersteunen. Deze
driehoek vraagt er om dat we ‘iets’
doen met alle kanten. Een gemeente
van gelovigen vraagt om een relatie
met God. (boven) Daardoor ontstaat
er gemeente die bij elkaar komt en
elkaar vindt en opbouwt in het geloof.
(binnen) Waardoor er aandacht komt
voor de omgeving en er gezocht wordt
naar mogelijkheden om haar te
dienen. (buiten)
Ik denk als we met alle drie de
hoeken bezig zijn, dat we mogen laten
zien wie God is, maar ook zelf groeien in ons geloof. Het is mijn verlangen
om hier verder mee aan de slag te gaan en ook als gemeente te groeien naar
de eenheid van Christus.
Ik wens u de nabijheid van God toe!
Aernout de Jong
Telefoon: 06 – 2268 7006

-

E-mail: Aernout.deJong@baptisten-assen.nl

Persoonlijke berichten
Dankbetuiging
Lieve Mensen,
Heel graag wil ik jullie bedanken voor 4,5 jaar medeleven tijdens de ziekte
van Walter. Al konden we de diensten niet bezoeken de kaarten, bloemen en
telefoontjes bleven komen.
Ook wil ik jullie bedanken voor de liefdevolle aanwezigheid na zijn overlijden
en tijdens de uitvaart. Wat waren er veel gekomen en zij die er niet bij konden
zijn toonden op andere wijze hun medeleven! En de lieve ontvangst toen ik
weer voor het eerst de dienst bezocht. Het voelde als een warme deken!
Vlak voor Walter overleed werd ik attent gemaakt op het lied:
Wij reizen met elkander
wij wandelen hand in hand.
De één is tot steun de ander
op weg naar ‘t Vaderland.
Zo heb ik het ook echt ervaren! Wij zijn samen op weg! Bedankt allemaal, ook
namens mijn kinderen en kleinkinderen. Het heeft ons goed gedaan.
Thea Zuidema.
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Van het secretariaat
De laatste Brug van een kalenderjaar doet beseffen, dat we
samen alweer een jaar ‘gemeente’ mochten zijn. Sinds er
ooit gesproken werd over het stoppen van onze gemeente, ervaar ik elke
keer weer grote dankbaarheid dat we er nog steeds zijn. En al zijn we dan
maar klein, we zijn heel actief bezig met allerlei activiteiten.
In deze Brug leest u bijvoorbeeld over de schoenendoosactie, die net achter
de rug is. Onze kerstmiddag voor senioren komt er weer aan en met de
andere kerken in het Noorderpark organiseren we een kerstsamenzang. Er
werd weer gekookt in het Open Huis, waar ook velen uit de gemeente verder
actief zijn. Ook bij veel andere lokale activiteiten zijn mensen van onze
gemeente betrokken.
Soms moet ook wel eens een activiteit worden gestaakt: de plaatselijke
werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap werd opgeheven. Anne
Duursema was daar vele jaren actief in, maar er waren geen nieuwe
vrijwilligers te vinden. Overigens proberen wij toch betrokken te blijven bij het
werk van het NBG: in de Brug staan elke keer publicaties over hun producten
en activiteiten.

[tekst verwijderd].
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Zoals genoemd komen onze bijzondere kerstsamenkomsten er weer aan. Op
vrijdag 22 december houden we een kerstmiddag, speciaal voor senioren.
Vorig jaar was dat een succes en kwamen er ook velen van buiten onze
gemeente. We maken er ook veel reclame voor, onder meer op een dubbele
pagina in de Asser Courant, gezamenlijk met alle Asser kerken. Daarnaast
vragen we u weer om persoonlijk andere mensen uit te nodigen: in de kerk
zijn flyers beschikbaar om uit te delen of in uw buurt te verspreiden. Hulp op
de middag zelf is ook welkom.
Op zaterdag 23 december is er een Kerstsamenzang, die we samen met
andere kerken van het Noorderpark organiseren in de Maranathakerk aan de
Nobellaan. Het is mooi om zo als kerken samen te werken en de boodschap
van Kerst uit te dragen. Bij de kerstsamenzang werkt ook een koor mee en er
is verschillende begeleiding. Als gezamenlijke kerken organiseren we dat,
dus dan moeten we er zelf ook bij zijn. En natuurlijk kunnen we ook daar
anderen voor uitnodigen.
In onze eigen gemeente hebben we op zondag 24 december gewoon een
ochtenddienst, zoals elke zondag. Het is dan de vierde Adventszondag en
zoals elke week in de Adventsperiode is er bijzondere aandacht met het
aansteken van een kaars, een stapellied en een prachtige poster, die elke
zondag een beetje verandert. Op 25 december komen we ’s morgens bijeen
voor onze kerstdienst; dan mogen we de geboorte van Jezus vieren.
Een week later - op zondag 31 december - hebben we ook gewoon weer om
10 uur een ochtenddienst, zoals we dat “jaar uit, jaar in” gewend zijn. Met
vertrouwen kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. We hopen en bidden dat
we ook in 2018 als gemeente van betekenis mogen zijn, voor elkaar en voor
anderen om ons heen.
We wensen u gezellige feestdagen toe met fijne kerstvieringen en een
gezegend en voorspoedig nieuwjaar.
Namens het bestuur,
Bert Middelkamp, secretaris

Bijbelstudie
Op 26 oktober waren we met 11 personen aanwezig in het gastvrije huis van
Roelie Dikkens. Helaas waren Pieter en Hanna Ruth er niet bij: Pieter moest
nog herstellen van een operatie aan de galblaas; de boel was goed ontstoken
geweest. Dat ging gepaard met flinke koorts en ook na de operatie nog een
gevoel van algehele moeheid. Gelukkig waren ze zo lief geweest alles wel
voor te bereiden, zodat het leiden van de avond voor ondergetekende geen
enkele moeite was!
We hadden weer stukken uit Marcus, t.w. Marcus 8 de verzen 14 – 38. Pieter
had het gedeelte in 3 stukken geknipt en zo moesten we het ook lezen.
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Het eerste stuk gaat over de leerlingen die
vergeten waren brood mee te nemen; ze zijn,
volgens Jezus, heel hardleers! Het 2e deel gaat
over de genezing van de blinde; Jezus genas hem
en gaf de raad: Ga het dorp niet in! In het 3e deel
spreekt Jezus over zijn lijden, sterven en
opstanding; Petrus wordt heel kwaad en trekt fel van leer; en Jezus wijst hem
terecht met de woorden: ‘Je denkt alleen aan wat de mensen willen, maar
niet wat God wil….’
Deze 3 delen lijken misschien niet op elkaar maar horen wel degelijk bij
hetzelfde gedeelte; hoe is ónze houding als wij Jezus willen volgen….als wij
accepteren dat Jezus de Messias is, dan betekent dit dat ons leven hem
toebehoort en dat we Zijn woorden met anderen moeten delen.
Het was weer een heel leerzame avond, maar het gemis van Pieter en Hanna
Ruth was voelbaar; we hopen dat ze de volgende keer weer in ons midden
zijn!
En mocht u er ook eens bij willen zijn...van harte welkom! De volgende
Bijbelstudie-avond is op donderdag 7 december om 19:30 uur bij de fam.
Duursema aan de Derkingehof.

Wijziging adressenbestand
In de vorige Brug is al vermeld, dat de familie Terreehorst
hier is komen wonen. Inmiddels hebben we hen ook mogen
verwelkomen als leden van onze gemeente. Ze zijn
gedoopt in de Baptisten Gemeente Rotterdam; de
afgelopen jaren woonden ze in Zeeland en maakten daar
deel uit van de Vergadering van Gelovigen. Door
wederopname zijn ze nu lid geworden van onze gemeente.
Hierbij hun inschrijvingsgegevens, die u kunt bijschrijven in
uw adresboekje:
naam

voornaam

doopdatum

geboortedatum

Terreehorst, A.P.
Terreehorst - de Hay, J.
Terreehorst, G.W.

Ries
Jenny
Gerben

05-09-1976
04-04-1976
05-12-1993

20-09-1954
31-07-1956
09-02-1978

Marcelisstraat 15
Telefoon 0592 - 268752

9423 RS Hoogersmilde
E-mail riesenjenny@hotmail.com

Kijk ook nog even naar uw eigen vermelding: zijn alle gegevens volledig en
correct vermeld? Vooral mailadressen of mobiele nummers wijzigen nog wel
eens: geef dat dan direct even door, zodat het niet wordt vergeten!
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Impressie Gemeentevergadering
Op donderdag 2 november hebben we de najaarsvergadering van onze
gemeente gehouden. We kwamen weer bij elkaar in het Open Huis van de
Kerken aan de Brink, waar we nu beneden zaten. De bovenzaal biedt meer
ruimte, maar we hoorden wel eens dat men die hoge trap erg lastig vond, dus
daarom beneden. Het kost moeite daar een logische opstelling te maken,
zodat je elkaar en de beamer ook kunt zien. Dat was nu moeilijk, misschien
moeten we het een volgende keer andersom inrichten.
We waren maar met een kleine groep van 14 mensen; je kunt je afvragen of
dat er mee te maken had dat we deze keer op donderdag hadden gepland.
Anderzijds wisten we ook van een aantal trouwe bezoekers, dat ze door
omstandigheden die avond niet konden komen. Ze hebben in ieder geval wel
iets gemist, want het gezamenlijke spel aan het eind van de avond had van
de deelnemers nog wel veel langer mogen duren.
Aan het begin van de avond hadden we eerst de bekende bestuurlijke zaken
afgehandeld. We stonden even stil bij de vele activiteiten, waar we bij
betrokken zijn en daarnaast willen we ook nog aandacht geven aan
vluchtelingenwerk. Er was in november een cursus van de St. Gave over hoe
je daar mee om kunt gaan; Anke Gorter ging daar namens onze gemeente
naar toe. Verder keken we even vooruit naar de Adventsperiode en de
samenkomsten rond Kerst.
Onze penningmeester Jelle Hoekzema had al een vooruitblik op 2018: met
een concept begroting voor het nieuwe jaar liet hij zien hoe het gaat in de
gemeente. We investeren nu spaargeld in de kosten van een part-time
student-voorganger; de subsidie, die we daarvoor van de Unie hebben
gehad, loopt misschien nog een jaar extra door. Daardoor hoeven we dan
minder spaargeld op te nemen, ook omdat het goed gaat met bijdragen uit de
gemeente. En we hopen daar nog een hele goede opbrengst van het
kerstdankoffer aan toe te voegen…
Bij de Uniezaken ter voorbereiding van de AV spraken we af, dat Anke Gorter
en Petra Wilhelmus ons daar zouden vertegenwoordigen. Maar Petra kon
uiteindelijk niet en daarom heeft Anne Duursema dat ingevuld. Elders in deze
Brug leest u een verslag van de Algemene Vergadering.
Ook over het gedeelte na de pauze kunt u op andere plek in deze Brug meer
lezen: Aernout de Jong schrijft in zijn rubriek ‘Werken in de gemeente’ over
de presentatie, die hij hield op de gemeenteavond en over de plannen en de
bedoeling met gemeente-ontwikkeling.
Na die presentatie was er op de gemeentevergadering nog een tafelspel. In
twee groepen zaten we rond een tafel en lazen om de beurt een kaartje voor
met een vraag of een stelling, waar dan over kon worden gepraat. Dat leidde
tot mooie gesprekken; en tot de conclusie, dat de beschikbare tijd veel te kort
was: dus is het voor herhaling vatbaar. Dat gaan we volgend jaar proberen in
te vullen.
Bert Middelkamp
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Kerstdankoffer
Vrede op aarde: een mooie kerstgedachte. Maar er is zoveel afgunst en
strijd om macht, zodat haat en nijd de kop opsteken. Mensen zijn het niet
eens, er komt protest. Dat leidt tot opstand en verdeeldheid tussen groepen,
die hun gelijk willen halen. Daar hebben ze alles voor over, ze willen er zelfs
wel voor vechten. Vrede op aarde, o zo kwetsbaar …
Vrede is onbetaalbaar. We zien dat mensen er veel voor over hebben
om vrede te vinden. Ze verkopen huis en haard en ondernemen gevaarlijke
reizen om weg te komen van oorlog en geweld. Ze verlaten familie en al wat
hen lief is om een plek te vinden waar het veilig is, waar ze in vrijheid kunnen
leven. Vrede op aarde, lang niet overal …
Met kerst zingen we over vrede; die liederen klinken wereldwijd. Soms
lijkt dat te helpen en worden oorlogen gestaakt: een gevechtspauze of tijdelijk
bestand. Maar daarna gaat het weer verder. Ook in ons leven komt de
dagelijkse routine terug en zijn we weer druk met al het andere. Zo verdwijnt
de kerstgedachte uit het zicht. Vrede op aarde, het duurt maar even …
Het kindeke in de kribbe: zo’n vredig tafereel. De engelen zingen en
herders komen kijken: verhalen vol emotie die we graag horen. Een
feestelijke periode aan het eind van het jaar, vervuld van al het goede van dit
leven. We eten en drinken met elkaar in huizen vol versiering en verlichting.
Al ver voor de Adventstijd kopen we allerlei moois en reserveren ons
kerstdiner. Vrede op aarde, smakelijk eten …
Jezus brengt ons echte vrede; met kerst vieren we Zijn geboorte. God
stuurde Zijn Zoon, omdat Hij ons lief heeft. Jezus kwam op aarde om voor
onze zonden te sterven, zodat wij in vrede kunnen leven. Als wij geloven in
Zijn liefde en Zijn offer voor de mensheid, dan mogen we de ware vrede
vinden. Vrede in ons hart, voor eeuwig!
Die vrede mogen we delen en uitdragen. Als gemeente van de Heer
proberen we van betekenis te zijn voor elkaar en voor de wereld om ons
heen. Een klein lichtje, dat het hele jaar moet schijnen. Zodat we elkaar
steeds herinneren aan de liefde van God en bovenal de vergeving van
zonden. Vrede met elkaar, om te delen en te geven!
Voor die vrede van God willen wij
gemeente zijn. Daarvoor vragen we uw
Kerstdankoffer: een bijdrage om door te
kunnen gaan op de plaats waar we zijn
gesteld. Bijgaand een acceptgirokaart: we
hopen dat u aan het eind van dit jaar nog
extra wilt bijdragen voor het werk in onze
gemeente.
We wensen u een liefdevol kerstfeest en een vredig 2018.
Het bestuur van de Baptisten Gemeente Assen.
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Zondagsschool
Ik wil iedereen bedanken die iets heeft gemaakt
of gegeven voor de schoenendozen. We kregen
zelfgemaakte etuis, tasjes, knuffels en beren die
leuk in een handdoek en washandje waren
verpakt. Van Janneke Middelkamp kregen we
zelfgemaakte kinderkaarten om ons voor te
stellen aan de kinderen die zo’n doos krijgen.
Van de familie Dijkman, die bij ons op het plein
wonen, kregen we twee grote dozen vol met
materialen om nog schoenendozen te vullen.
Met alles samen hebben we 42 dozen gevuld.
Op 24 en 25 november werden alle
schoenendozen uit
de omgeving hier
in
Assen
verzameld. Sinds
vorig jaar doen we
dat samen met de
baptisten
gemeente De Ark
in hun gebouw. Vanuit de Ark is de familie
Schaaphok
daar
bij
betrokken;
hun
kindergroepen doen nu ook volop mee aan de
actie. Er zijn vanuit allerlei plaatsen in de
omgeving ruim 400 dozen gebracht; dat waren
samen 4 rolcontainers vol.
Die containers zijn maandag 26 november
opgehaald en naar het distributiecentrum
gebracht. Daar worden alle dozen nog
gecontroleerd en komt er een boekje bij met
christelijke verhalen. Dan worden de dozen uit
het hele land allemaal klaargemaakt voor
verzending naar kinderen in verschillende
landen; voor hen is het dan een grote verrassing om met kerst zoiets te
krijgen.
In de adventstijd zullen we in onze kerk stilstaan bij de komende geboorte
van Jezus. Er wordt elke week een luikje geopend en een kaars aangestoken
en daarbij zingen we het stapellied. Het thema van dit project is ‘een nieuw
begin’, gebaseerd op het kerstverhaal van Lucas. Op de plaatjes komt naar
voren hoe we zo’n verhaal nu in deze tijd zien. Elke week zingen we daar bij
een couplet van het stapellied. Als er kinderen zijn, dan gaan we daarna op
zondagsschool met hen verder over dit project.
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Op eerste kerstdag zullen we weer boekjes uitdelen voor kinderen en
kleinkinderen, die we kennen. Er komt natuurlijk een boekje in met iets leuks
voor kerst en een zakje snoep. Als u voor dit doel ook een bijdrage wilt
geven, dan kunt u dat overmaken aan de penningmeester met vermelding
van ‘kerst zondagsschool’. In de kerk leggen we ook weer een boek neer,
waar u een bijdrage in kunt stoppen.
Na het kerstfeest zullen
we de eerste weken
nog stilstaan bij de
wijzen en bij Hanna en
Simeon in de tempel.
Daarna zullen we het
programma
weer
volgen van Alef.
Namens
de
zondagsschoolleiding
wensen we u prettige
kerstdagen en een
gelukkig Nieuwjaar.
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Vrouwencontact
Verslag van 19 oktober.
Aanwezig waren 6 dames; helaas waren afwezig Anneke Winter, Lammie
Molenaar, Tieneke de Vries, Gretha Koudenburg en Thea Zuidema.
De avond was voorbereid door zr. Bertha Winters.
Er bleek, zo na de zomerstop, veel te bepraten te zijn en tegen half 9 zongen
we het eerste lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ lied 493 uit onze bundel.
Daarna ging zr. Gorter voor in gebed, waarbij uiteraard onze zieken en met
name br. Walter Zuidema, werden genoemd.
Als inleiding had zr. Winters gekozen voor Luk. 15 de verzen 25-32 over de
verloren zoon. Uit dit gedeelte spreekt vooral de wrok van de oudste tegen de
jongste zoon; de oudste had altijd hard gewerkt en nooit iets gekregen; de
jongste had alles er doorheen gejaagd en hij kreeg een groot feest….. Felle
beschuldigingen werden uitgesproken; maar vaak zijn wij zelf ook gevangen
in negatieve emoties; Jezus leert ons dat wij wel 7 x 70 maal moeten
vergeven….een goede les voor ons…. De oudste had de vader altijd bij zich;
de jongste werd weer welkom geheten... Je mag altijd bij Jezus aankloppen
en het is nooit te laat!
De contributie werd betaald; er was geen besluitenverslag van de laatste keer
voor de vakantie; er werden kaarten gestuurd aan Pieter van Wingerden en
aan Jacob, de partner van Marty Westerhof. Ook een kaart werd gestuurd
aan fam. Koudenburg; allen tobben met hun gezondheid.
Besloten werd dat zr. Jenny Duursema en zr. Jantje Bos op bezoek gaan bij
zr. Martha Springer; ze nemen een groot boeket bloemen mee en een
cadeaubon om haar te bedanken voor de vele jaren dat ze het
penningmeesterschap van Vrouwencontact voor haar rekening heeft
genomen. Uiteraard werd in de pauze ook genoten van koffie/thee en
heerlijke koek!
Voor een spel werd het deze avond al te laat dus we besloten met een
gedicht en gebed. Een prachtig gedicht over de rugzak in je leven werd
gelezen door zr. Bertha Winters. Zr. Aly Middelkamp sloot af met gebed.
Liefs, namens alle zusters, Anke Gorter.
Verslag van 6 november - Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag
Jantje heette ons welkom en we zongen samen lied 585 ‘Wij zusters hier
samengekomen’. Daarna ging Gea ons voor in gebed. Jantje las de groet
voor van onze presidente, Ksenija Magda. Zij benadrukt de gehoorzaamheid
aan Christus. Soms werd dit verkeerd gebracht door familie van de vrouwen:
ze vonden dat de meisjes hetzelfde moesten ondergaan als zij vroeger en
vaak misbruikt werden om maar niet over Gods liefde te praten. Dus in
landen waar dit wel kan, moeten vrouwen van zich laten horen
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om zo Jezus werk door te laten gaan. Wanneer Gods vrouwen opstaan,
verandert Gods samenleving.
We zongen lied 480 ‘Vader leidt mij dag aan dag’. We lazen dat het
programma dit jaar was samengesteld door Baptisten vrouwen uit Afrika. De
nadruk ligt in het gebed op de roeping om te dienen en ons te veranderen tot
Jezus en je medemens. Mensen die gaan bidden om Jezus te ontvangen.
Jenny las het verhaal voor van Esther Sandra Grant uit Afrika. Zij was
weduwe geworden, omdat haar man het geld voor zijn eigen operatie liever
uitgaf voor de studie van hun kinderen. Zij ging door met het bedrijf van haar
man en uit haar geloof putte ze kracht om andere vrouwen te inspireren.
Later konden haar kinderen
het bedrijf voortzetten.
Gea las over Gazani Thipe uit
Botswana. Zij was tot geloof
gekomen en dat gaf haar rust
en vrede. Hun gemeente kon
de huur niet meer betalen en
daarom
gingen
ze
met
huiskringen verder. Later werd
er door de zending een nieuwe
kerk voor hen gebouwd en
werd een jongen, die hen vaak
hielp, daar de dominee. Daarin
zien we wat God met mensen
kan doen om Zijn werk voort te
zetten.
Na de pauze lazen we allemaal een idee voor, waarvoor we konden bidden
voor dat werelddeel. We staken dan een kaarsje aan, wat symbool stond voor
dat land. Gea had de symbolen van elk werelddeel nagemaakt en op een
doek op tafel gelegd. Daar werden kaarsjes bij gezet, die konden worden
aangestoken. Aan het eind brandden ze allemaal. Toen gingen we bidden en
vroegen Gods kracht hiervoor.
We collecteerden voor de doelen die werden genoemd. We zongen lied 481
‘Wij reizen met elkander’. Hierna ging iedereen naar huis. Het was goed
om over de hele wereld samen te bidden.
Verslag van 16 november
Aly heette ons welkom en we zongen lied 391 ‘Groot is uw trouw’. Ze ging
ons voor in gebed en daarna zongen we nog het laatste couplet. We
luisterden naar het gedicht ‘wens’ van Toon Hermans. Hierin staat, dat we
moeten geloven in elkaar en niet op elkaars falen hoeven te wijzen, maar
zeggen dat je een deel bent van Gods plan.
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We lazen uit Johannes 15 vers 9-17, waarin staat dat we elkaar lief moeten
hebben en elkaar moeten bijstaan. We zongen lied 358 ‘Voor uw liefde
Heer Jezus, dank u wel’. Daarna hoorden we het verhaal ‘Aan stille
wateren’ uit het Bijbels dagboek van Andre Troost, met als thema “wij
hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad”. Wij mogen elkaar helpen
en een reflector zijn voor elkaar; elkaar bijschijnen en de weg wijzen.
Uit het blad ‘Eva’ hoorden we het verhaal van een moeder over de vragen
die mensen haar stelden over haar autistisch zoontje.
Ze vroegen ook of ze het kind wel had gehouden, als ze dit voor de geboorte
al had geweten. De moeder zei, dat ze blij en dankbaar waren en dat ze in
hun gezin nu juist dichter naar elkaar waren toegegroeid. Daarna zongen we
nog twee coupletten van het lied ‘Voor uw liefde Heer Jezus, dank u wel’.
Aly las het gedicht ‘Vriend’ voor van Toon Hermans. Anke las het verslag
van oktober voor en we luisterden naar het verslag van de Baptisten Wereld
Vrouwen Gebedsdag op 6 november. Daarna spraken we over de data voor
onze avonden in 2018: als dat is vastgelegd bij de Componist, wordt het
overzicht aan iedereen doorgegeven. We namen de ingekomen stukken door
en keken wie er als zieke of jarige een kaart krijgt. We zullen de
programmagroepen opnieuw indelen, zodat elke groep weer uit twee
personen bestaat. Hierna was er pauze en dronken we koffie of thee met een
Sinterklaastraktatie. We inden de contributie en spraken af, dat we geld
overmaken aan de gemeente voor de onkosten van het afgelopen jaar.
Na de pauze zette Aly de Sinterklaasliedjes aan. We
moesten om de beurt een briefje uit de jutezak
grabbelen; daarop stond wat we moesten gaan doen.
Op tafel lagen werkjes, zoals: “kleur een vingerpop
van Sint, Piet of paard”, “zet van foam een Sint, Piet
of paard in elkaar” of “versier een Pieten-muts of
Sint-mijter”, “maak een gedicht” of “zing een
lied”, enzovoort. Iedereen ging leuk en gezellig met
die opdrachten aan de gang. Als je iets klaar had, dan
ging je opnieuw grabbelen voor een nieuwe opdracht.
Na een tijdje stopten we en liet ieder zien wat er was
gemaakt. Sinterklaas bedankte iedereen en vond alles leuk versierd en erg
gezellig zo samen.
We luisterden naar het gedicht ‘Hoop’, waarin staat dat je elkaar hoop
moet geven: niet met dure woorden of een preek, maar op een eenvoudige
manier. We zongen lied 570 ‘Ik heb een Heiland’. Na het zingen dankten
we voor de avond en de komende tijd hier. Aly wenste ons wel thuis en bij het
huiswaarts gaan kreeg iedereen nog een leuk doosje met Sinterklaassnoep
er in.
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Vrouwencontact – overdracht penningmeesterschap.
Lieve mensen,
Het penningmeesterschap van Vrouwencontact is onlangs overgegaan naar
Jelle Hoekzema. De club dames is dermate klein geworden dat we geen
apart bestuur meer hebben dus ook geen eigen penningmeester. Onze
penningmeester van de gemeente heeft alle zaken doorgekregen.
Zr. Martha Springer heeft
gedurende
ongeveer 20 jaar de financiën beheerd van
Zusterhulp (nu : Vrouwencontact), en ze
heeft dit geweldig gedaan. Ze heeft alles
perfect afgewerkt en uiteraard is er op
passende wijze van haar afscheid genomen
en de dank overgebracht.
Mocht u dus iets willen geven of betalen
betreffende
Vrouwencontact;
graag
overmaken naar het gewone banknummer
van de gemeente, onder vermelding van
Vrouwencontact en uiteraard het doel
waarvoor het bestemd is, b.v. Dankoffer.
Hartelijk dank en nogmaals Martha; het was
perfect voor elkaar!
Namens Vrouwencontact, Anke Gorter.

Berichten van Arendshorst
Uitnodiging kerstdiner
Ook dit jaar organiseren we in Arendshorst weer
een feestelijk kerstdiner! Naast de bewoners van
Arendshorst, zijn ook gasten die niet in
Arendshorst wonen van harte welkom om te genieten van een heerlijk diner.
Samen eten, elkaar ontmoeten en zingen en lezen over de prachtige
kerstboodschap.
Het kerstdiner wordt dit jaar gehouden op twee momenten: DV donderdag 21
december om 13.00 uur en om 17.00 uur. Locatie: de brasserie van
Arendshorst, de Klenckestraat 40 in Assen. Wilt u gezellig aanschuiven? Dan
kunt u kiezen op welk moment u wilt komen, uiteraard zolang de ruimte het
toelaat. U kunt zich opgeven vóór 4 december tijdens kantooruren bij de
receptie: tel. 0592- 341116 of via de mail: arendshorst@accoladezorg.nl
Het kerstdiner bestaat uit een proeverij van voorgerechtjes, hoofdgerecht en
nagerecht. De kosten zijn € 25,00 per persoon. Dit is inclusief drankjes. Wij
zouden het heel fijn vinden om ook u te ontmoeten bij één van onze
kerstdiners! Graag tot ziens in Arendshorst!
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Kerstmarkt in Arendshorst
Op woensdagochtend 13 december organiseert Arendshorst weer
een sfeervolle kerstmarkt. Tussen 10.00 en 13.30 uur staan er veel
gezellige kraampjes met o.a. kerststukjes en kerstdecoratie.
Christelijke boekhandel Riemer staat ook op onze markt en neemt een
groot assortiment aan mooie boeken mee. Heel handig, dit scheelt u een rit
naar Groningen! In onze gezellige brasserie kunt u terecht voor een kop
koffie of een lunch. Van harte welkom in Arendshorst! Adres: de
Klenckestraat 40 , Assen. Telefoon:. 0592-341116
Vrijwilligers gezocht voor de schildermorgen
Elke donderdagmorgen wordt in woonzorgcentrum Arendshorst een
schildermorgen gehouden. Dan komen bewoners van
Arendshorst en enkele mensen van buitenaf een
ochtend creatief bezig zijn. Er wordt geschilderd met
acryl- en/of aquarelverf en de laatste tijd wordt er ook
veel gekleurd. Hiervoor zijn prachtige afbeeldingen
beschikbaar. Dit werk kan niet zonder vrijwilligers. Het
bestaande groepje, bestaande uit 7 personen, heeft
dringend uitbreiding nodig. Dan is het niet nodig om elke donderdag
aanwezig te zijn. Bent u een beetje creatief en heeft u wat tijd over voor onze
oudere broeders en zusters, meldt u dan aan als hulp. Het is erg gezellig,
zinvol en dankbaar werk!
Voor aanmelden of meer informatie kunt u terecht bij Gerda Bosselaar,
gbosselaar@accoladezorg.nl of bel tijdens kantooruren 0592-341116.
Gezocht: bestuurders voor de nieuwe rolstoelbus
Woonzorgcentrum Arendshorst heeft sinds november een eigen rolstoelbus!
Om hier goed gebruik van te kunnen maken zijn wij op zoek naar vrijwilligers
die deelnemers voor de Dagbesteding in Arendshorst willen ophalen van huis
en aan het einde van de dag weer terug willen brengen. De ouderen worden
‘s morgens tussen 9.00u en 10.00u opgehaald van huis en tussen 16.00u en
17.00u teruggebracht. Wij zoeken meerdere vrijwilligers, zodat een vrijwilliger
gemiddeld één dag per week beschikbaar is.
Ook zoeken wij vrijwilligers die een groep bewoners willen vervoeren naar
bepaalde activiteiten. Deze groepsuitjes vinden op vooraf bepaalde data
plaats en kunnen in Assen zijn maar ook elders in de omgeving.
Gevraagde vaardigheden/eigenschappen: in het bezit zijn van een rijbewijs,
affiniteit met ouderen, geduldig, alert en scherpzinnig.
Aanmelden of meer informatie: neem contact op met Gerda Bosselaar,
coördinator vrijwilligers. Dat kan via mail : gbosselaar@accoladezorg.nl of bel
0592 341116.
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Foto’s van toen
Lieve mensen,
Deze keer twee foto's van de Tsjernobyl-actie, die al eens eerder in deze
rubriek zijn geplaatst. We laten ze nu nog eens zien, omdat we daar de grote
motor achter deze actie op herkennen: Walter Zuidema!
Onlangs moesten we van hem afscheid nemen, maar we zullen nooit
vergeten wat hij, samen met zijn Thea, voor deze kinderen heeft gedaan en
uiteraard ook niet te vergeten... al die ritten naar Roemenië!!

Op de bovenste
foto ziet u Walter
bij de aankomst
van de kinderen
op Schiphol.

Op de onderste foto
ziet u hem staan
tijdens de rit in de
bus naar Assen.

Ook in het nieuwe jaar gaan we door met oude foto’s. Ga eens op zoek naar
mooie herinneringen aan onze gemeente en deel dat men ons.
Liefs van Anke Gorter en D.V. tot de volgende maand!
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Koken voor Het Open Huis
Op zondag 29 oktober werd er door onze gemeente een stampotbuffet
aangeboden in het Open Huis voor de Kerken. Die maaltijd was goed
voorbereid en er was flink wat rookworst
ingeslagen. Onze gemeente deed dit nu voor
de derde keer: dus een jaarlijkse traditie die
verder moet doorgaan!
Er waren verschillende stamppotten gekookt
en alles werd smakelijk opgegeten. In de
weken daarna werd er nog wel over gepraat:
allemaal leuke reacties waaruit blijkt dat het
enorm op prijs werd gesteld.
Er zijn vaker buffetten in het Open Huis, die door kerken worden verzorgd. Er
was ook weer een Sint Maartensbuffet, dat
traditioneel door de katholieke parochie wordt
verzorgd. Er is in het Open Huis ook altijd een
Sinterklaasmiddag, waar de gasten dan ook
een mooi cadeau krijgen. Bij die middag hoort
volgens de traditie een snertmaaltijd.
De foto’s tonen de voorbereidingen enzovoort,
niet de maaltijd zelf; vanwege de privacy van
de gasten van het Open Huis. Het was
gezellig om dit weer samen vanuit de gemeente te doen. Op deze manier
kunnen we ook iets voor anderen betekenen.
Namens onze gemeente werd dit verzorgd door Gea en Gerrit Buwalda,
Anne en Jenny Duursema, Wietze Gorter en Jelle Hoekzema.

Klaverjassen in het Open Huis
Op zaterdag 16 en zondag 17 december is er
een Klaverjas-tweedaagse in het Open Huis
aan de Brink 25 te Assen. Beide dagen vanaf
14.00 uur. Zondagavond om 20.30 uur is de
prijsuitreiking, na totaal 10 boompjes.
Zaterdag en zondag worden er per dag 5
boompjes gespeeld; na 3 boompjes is er een
buffet-maaltijd. Er wordt gespeeld volgens de
Amsterdamse spelmethode. Er zijn mooie
prijzen en lekker eten!!
Opgave bij het secretariaat of per email:
info@openhuisassen.nl;
de
kosten
van
inschrijving zijn € 5,00 per persoon (dat is
inclusief twee maaltijden). Betaling inschrijfgeld vooraf op bankrekening NL73
INGB 0000 3312 22 of contant in het Open Huis.
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Hart voor Assen
De tweede bijeenkomst van dit seizoen op 17 oktober ging
over de Schuldhulpverlening. Dat veel mensen aan het
eind van hun salaris een stuk maand overhouden, zal u
wellicht bekend in de oren klinken. Bij mijn werk op de
Voedselbank kom ik dat ook heel vaak tegen; soms lopen de schulden zo
hoog op dat er hulp nodig is om e.e.a. weer op de rit te krijgen.
Eén van de instanties die kan helpen is het Leger des Heils, ook hier in
Assen. Er waren bij onze bijeenkomst twee hulpverleners aanwezig en zij
hebben ons geïnformeerd over hoe zij kunnen helpen.
Ze helpen bij het op orde krijgen van uw administratie en maken een plan om
de problemen op te lossen. Verder zorgen ze vaak voor het invullen van
formulieren en het voeren van (lastige) telefoongesprekken met bijvoorbeeld
een energieleverancier of woningcorporatie. Tevens kunnen ze mensen
doorsturen en helpen naar bijvoorbeeld een G.K.B. of andere professionele
instantie. De vrijwilligers die dit doen hebben een cursus gevolgd of hebben
vanuit hun beroep kennis van financiële zaken.
Bij ‘Hart voor Assen’ waren er door vakantie en ziekte maar weinig
deelnemers aanwezig, maar het was zeker de moeite waard om hier wat
meer over te weten te komen. Ik hoop hier, bij mijn werk op de Voedselbank,
mensen mee te kunnen helpen.
Dinsdag 21 november was er weer een bijeenkomst; er waren 14 mensen
aanwezig. Namens onze gemeente heb ik alvast posters uitgedeeld met de
uitnodiging voor onze Kerstmiddag voor senioren. Ze worden in diverse
kerken opgehangen!
Het onderwerp voor onze bijeenkomst was het initiatief om weer een
Christelijke Boekhandel te starten in Assen. Zoals ieder weet hebben zowel
boekhandel Nugteren en boekhandel Goedhart het niet gered en hun winkels
gesloten. Via Stichting De Fakkel en Stichting Levend Water wordt nu
geprobeerd weer een boekhandel met Christelijke lectuur in het leven te
roepen; deze winkel zal worden gerund door vrijwilligers/-sters.
Uiteraard vergt dit een grote investering en geprobeerd wordt nu om via
Christen Ondernemers geld bij elkaar te krijgen om in ieder geval een pand te
kunnen huren, inventaris aan te schaffen en een voorraad boeken. Men
vraagt om gebed hiervoor en eventueel een bijdrage.
Het lijkt mij nog een hele klus om de benodigde gelden bijeen te krijgen, maar
ze zijn vol goede moed en hoop! Ik houd u op de hoogte.
In december is er geen bijeenkomst van ‘Hart voor Assen’; alle kerken
hebben het dan al druk genoeg met de voorbereidingen voor hun
Kerstfeesten. De eerstvolgende ‘Hart voor Assen’ zal D.V. worden gehouden
in januari 2018.
Alvast heel gezegende feestdagen en liefs van
Anke Gorter
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Berichten van de Unie
Gemeentestichting Turkije: op de AV is de aftrap
gegeven van een gezamenlijk project van Unie en
ABC Gemeenten om een aantal jonge gemeenten in Turkije te ondersteunen.
Turkije, het toenmalige Klein Azië, is een van de eerste landen waar de
gemeente van Jezus Christus ontstond. In de brieven van de apostel Paulus
lezen we over de vroegchristelijke gemeenten in Efeze, Filadelfia, Kollosse,
Iconium en Lystra. Maar daar waar het christendom ontsprong, is er nu
weinig meer van te zien. In de laatste tien jaar is er echter een bijzondere
beweging aan de gang, waarin er enkele (inheems) Turkse evangelische
gemeenten zijn begonnen. Zij getuigen vrijmoedig naar hun landgenoten,
maar hebben het vanwege de situatie in hun land wel zwaar. Op de website
van de Unie leest u meer over dit project en vindt u er een filmpje over. Wilt u
ook een bijdrage leveren? Dat kan via de penningmeester van uw gemeente,
met vermelding van Turkije-project.
Themabijeenkomsten: in januari zijn er weer themabijeenkomsten voor
secretarissen en penningmeesters. Er wordt dan gesproken over het
stappenplan implementatie AV-besluit ‘Voorganger als werknemer’. Verder
over de nieuwe privacyregels, het jaarlijks updaten van ANBI-info, de proef
met Digitaal collecteren in enkele gemeenten en over de maatregelen voor
‘Een veilige gemeente’ en de rol van vertrouwenspersonen. Vanuit ons
bestuur gaan hier enkele mensen naar toe; andere geïnteresseerden uit de
gemeente kunnen als gast mee.
Regiodagen 2018: U komt toch ook? In de eerste maanden van 2018 houden
Unie en ABC gemeenten samen Regiodagen met als thema ‘Vruchtbaar
verbonden’. De Regiodagen zijn bestemd voor actieve betrokkenen in de
gemeenten, die elkaar over gemeentegrenzen heen willen ontmoeten en zich
via workshops op het gebied van hun eigen kerkelijke taak willen laten
inspireren. Er zijn vier regio’s; op 17 maart is de Regiodag Noord in Drachten.
Agenda Unie-activiteiten - 2018
15 januari
Bijeenkomst
voorgangers
over
o.a.
pensioen,
werknemerschap en permanente educatie – Zeist
26 januari
Themabijeenkomst voor secretarissen
en penningmeesters – Zwolle
11 februari Jubileumdienst 25 jaar Baptistengemeente Zoetermeer
17 maart

Regiodag Noord – Unie en ABC – Drachten

9-10 april

Voorgangersconferentie Unie en ABC

26 mei

Voorjaars Algemene Vergadering – Amersfoort
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Impressie Algemene Vergadering
De Unie zet het proces voort om het voor gemeenten gemakkelijker te
maken hun voorganger als werknemer in dienst te nemen. Dat bleek
woensdag 15 november tijdens de Algemene Vergadering in Amsterdam.
Ondanks enkele inhoudelijke vragen en suggesties, stemde een overgrote
meerderheid in met de richting die de Unieraad voorstelt. Het is de bedoeling
dat de regeling per 1 januari 2019 ingaat, waarbij gemeenten zelf bepalen of
zij hun voorganger ook daadwerkelijk in dienst nemen.
De AV-gangers werden welkom geheten door Teun van der Leer, rector
van het Baptisten Seminarium, die Psalm 133 las. “In deze Psalm wordt de
zegen van God direct verbonden aan het samenkomen van de gemeente.
Ook vandaag zijn we bijeen in de hoop en het vertrouwen dat God zijn zegen
geeft waar broeders en zusters elkaar ontmoeten.”
Hoogleraar Henk Bakker sprak over het belang
van onderzoekszin, niet alleen voor studenten en
voorgangers, maar voor alle gelovigen. Hij vergeleek
het nepnieuws dat in onze tijd de beeldvorming
beïnvloedt en zelfs de geschiedenis probeert te
herschrijven, met Paulus, die te kampen had met
beschuldigingen en verdraaide feiten over hemzelf.
“In 2 Korintiërs 10 vers 7 roept hij daarom de
gemeenteleden op om naar de feiten te kijken en
daar hun conclusies op te baseren”, aldus Bakker.
Dezelfde oproep geldt voor ons als gemeenten,
betoogde Bakker, en dat is wat hij met de leerstoel ook wil bereiken: “Kijk
naar de feiten, naar de achtergronden, naar de cijfers, ook als dat inspanning
en energie vergt. Laat studenten bijvoorbeeld door enquêtering de feiten in
de gemeente op een rijtje krijgen; stel je als gemeente in staat om te zien hoe
het er werkelijk voor staat.”
Een bijzonder moment van verbondenheid was de live verbinding met
voorgangers Remko Ongersma (Enschede) en Harm Jut (Dordrecht). Zij
gaven op het moment van de AV les aan zigeunervoorgangers in Boekarest,
Roemenië.
De eerste onderwerpen op de vergaderagenda betroffen de
jaarplannen en de begroting voor 2018. Er werd onder meer verteld over het
netwerk waarin de Unie zich beweegt. Zo zijn er goede contacten met de
Raad van Kerken, MissieNederland en de
Nationale Synode. Anne Mulder, lid van de
Unieraad, kon een sluitende begroting voor 2018
presenteren die met algemene stemmen werd
aangenomen. Hij herinnerde tevens aan een
fonds van de Unie waaruit gemeenten een
financiële bijdrage kunnen vragen voor
zendingsreizen door jongeren(groepen).
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De werkgroep die onderzoek doet naar de toekomstige invulling van de
Algemene Vergaderingen vertelde dat de meningen van bezoekers soms
uiteenlopen, bijvoorbeeld over de keuzes ‘meer vergaderen of meer
geloofsontmoeting’, ‘langere of juist kortere AV’s’ en ‘informatie of inspiratie’.
De werkgroep legde als denkrichting aan de gemeenten voor om náást een
landelijke AV te gaan werken met regionale vergaderingen. Er moet dan wel
goed worden nagedacht over allerlei praktische aspecten, bijvoorbeeld rond
besluitvorming.
De stand van zaken in het Unie-ABC-proces stond ook op het
programma. Samengaan blijft de stip aan de horizon; ondertussen wordt er
steeds meer samengewerkt, zowel door de besturen als ‘op de werkvloer’
van de geloofsgemeenschappen.
In deze fase van het proces ligt er een gespreksnotitie over het
Seminarium, ter bespreking in beide geloofsgemeenschappen. ABC
Gemeenten onderzoekt of het Seminarium ook voor hen de beste oplossing
is voor de opleiding van voorgangers. In het voorjaar wordt hierover gestemd.
Tijdens deze AV gaf de overgrote meerderheid van de Unie-afgevaardigden
met handopsteking aan in te stemmen met de gekozen richting. Later in het
programma werd verteld over het nieuwe curriculum dat in de maak is, en
waar ook ABC Gemeenten over meedenkt.
In de middagpauze konden aanwezigen het nieuwe Baptist House
bekijken. Naderhand sloten de afgevaardigden van ABC Gemeenten bij de
bijeenkomst aan. Alle aanwezigen waren inmiddels per provincie ingedeeld in
de zaal. Ingeborg Janssen en Gerard van der Schee, regiocoördinatoren van
respectievelijk Unie en ABC, vertelden over het gezamenlijke regiowerk dat
op verschillende plekken in het land is gestart. Zo zijn voorgangers uit Unieen ABC-gemeenten begonnen met gezamenlijke intervisie en bezoeken de
regiocoördinatoren gezamenlijk elkaars gemeenten. Begin 2018 worden er
vier Regiodagen georganiseerd, met momenten van ontmoeting, inspiratie en
workshops voor gemeenteleden uit Unie- en
ABC-gemeenten. Tot slot werd per provincie
gebeden voor de regiocoördinator en het
regiowerk.
Hans Riphagen, verantwoordelijk voor
zending binnen de Unie, en Boudewijn van
Schoonhoven, directeur van CAMA Zending,
presenteerden een gemeentestichtingsproject
in Turkije dat Unie en ABC samen
ondersteunen. Ten slotte werd het Heilig Avondmaal gevierd, onder leiding
van Richard Santinge (ABC-voorzitter) en Wietse van der Hoek
(Unieraadslid).
Gerdien Karssen, communicatiemedewerker Unie
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Happietaria
Happietaria Groningen is het pop-up vrijwilligers restaurant voor het goede
doel! Wij openen onze deuren voor de 23ste keer, en ook u bent van harte
welkom! Happietaria groningen is open van 22 november tot 21 december,
van 17.00 tot 23.00 uur.
Happietaria
zet
zich elk jaar in
voor het goede
doel, de complete
opbrengst gaat dit
jaar naar een
project
van
stichting
Tear:
Herstel
voor
vrouwen
in
Latijns-Amerika.
Met als doel om
Colombiaanse en
Boliviaanse
vrouwen
die
survivor zijn van
(seksueel)
geweld herstel te
bieden.
Dit herstel zal
geboden worden
in de vorm van
lotgenotengroepen, het bouwen
van safehouses
en
door
het
economisch
zelfstandig
maken
van
vrouwen.
Voor meer informatie kijk op www.resister.nl
Schuif aan voor een beter bestaan! Reserveren? via de website:
www.happietariagroningen.nl of door te bellen naar 06-40111441.
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NBG berichten
Leef en lees toe naar Kerst met het NBG-adventsrooster. Naast een
feestelijke maand is december ook een drukke maand. Advent biedt een
rustpunt: elke zondag steken we een nieuwe kaars aan. We lezen de Bijbel
en leven zo bewust toe naar Kerst: het feest van de komst van Jezus, licht
van de wereld. Met het advents-bijbelleesrooster van het NBG sta je elke dag
even stil bij de Bijbel en de boodschap van hoop en verwachting die daarin
doorklinkt. We lezen elke dag een bijbeltekst met uitleg en een vraag om over
na te denken. Hopelijk verrijkt en verlicht de Bijbel jouw decembermaand.
Veel leesplezier gewenst!
De Bijbel tussen droom en feit: De Bijbel Dichtbij. Bijbel in Gewone Taal met
uitleg en toepassingen is ontstaan in samenwerking
met de EO. De uitgave bevat 400 kaderteksten, meer
dan 3000 toepassingen en achterin een katern met
leesroosters en prachtige archeologische afbeeldingen.
De Bijbel Dichtbij sluit aan bij de behoefte van veel
bijbellezers aan extra hulp om de Bijbel beter te
begrijpen en toe te passen in hun eigen leven.
NBG wil kinderbijbels geven aan kinderen in India. Het Nederlands
Bijbelgenootschap wil 25.000 kansarme kinderen in India een onvergetelijk
kerstcadeau geven: een kinderbijbel in hun taal. Eén kinderbijbel kost € 5,-. In
India is het kastesysteem is officieel afgeschaft, maar de praktijk is anders.
Vele miljoenen kastelozen hebben geen kans op een beter leven. Ze gaan
zonder achternaam, zonder identiteit, door het leven. Het Indiaas
Bijbelgenootschap zet zich in voor deze armste bevolkingsgroepen.
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in revisie. Het NBG werkt aan de revisie van de
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Duizenden betrokken lezers hebben in
de afgelopen jaren hun suggesties kenbaar gemaakt. Die worden nu gebruikt
om de NBV te verrijken. Belangrijke speerpunten van de revisie zijn: het
versterken van de consistentie en het toetsen van
vertaalkeuzes die volgens lezers te veel invulling met
zich meebrengen. Het streven is om de gereviseerde
NBV in 2020 klaar te hebben.
Dwalen
door
verhalen.
Het
Nederlands
Bijbelgenootschap presenteert Dwalen door verhalen,
een boek om aan de hand van de Bijbel in gesprek te
gaan met mensen met geheugenproblemen. Het boek
roept herinneringen op aan alledaagse momenten van
vroeger en nu, met behulp van bijbelverhalen.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

10 december

17 december

Voorganger

Aernout de Jong

Marijn Vlasblom

Begroeting

Wietze Gorter

Jan Hoekstra

Mededelingen

Petra Wilhelmus

Jelle Hoekzema

Raadskamer

Anke Gorter

Jan Hoekstra

2e collecte

Vieringen

Open Huis

Bijzonderheden

2e Advent

3e Advent

Begeleiding

Ita Dijkstra

Diana Bakker

Geluid

Gerrit Buwalda

Hans Romijn

Beamer

Hans Romijn

Hanna-Ruth
van Wingerden

Zondagsschool
en / of Crèche

Aly Middelkamp

Tieneke de Vries

Koffie

Fam. Van Wingerden

Fam. Buwalda en
fam. Terreehorst

Koster

Jaap van Spengen

Wietze Gorter

Taxi zr Niezing

Anne Duursema

Anne Duursema

Taxi zr Meyer /
zr. Robberegt

Jelle Hoekzema

Jelle Hoekzema

Beschikbaar voor
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

24 december

25 december

Voorganger

Kina Tigelaar

Aernout de Jong

Begroeting

Petra Wilhelmus

Wietske Moddejonge

Mededelingen

Bert Middelkamp

Gea Buwalda

Raadskamer

Petra Wilhelmus

Jelle Hoekzema

2e collecte

Bloemen

Kerstdankoffer

Bijzonderheden

4e Advent

Kerstfeest

Begeleiding

Diana Bakker

Diana Bakker

Geluid

Wietze Gorter

Gerrit Buwalda

Beamer

Karin Middelkamp

Hans Romijn

Zondagsschool
en / of Crèche

Greta Koudenburg

Gea Buwalda

Koffie

Petra Wilhelmus
en Riet de Vries

Fam. Middelkamp en
Wietske Moddejonge

Koster

Jelle Hoekzema

Jaap van Spengen

Taxi zr Niezing

Petra Wilhelmus

Anne Duursema

Taxi zr Meyer /
zr. Robberegt

Anne Duursema

Jelle Hoekzema

Beschikbaar voor
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

31 december

7 januari 2018

14 januari 2018

Zo

Jur Kruizinga

Jan Foppen

Peter Lindeboom

Vo

Gerrit Buwalda

Wietze Gorter

Jan Hoekstra

Bg

Anke Gorter

Petra Wilhelmus

Anke Gorter

Me

Bert Middelkamp

Gea Buwalda

Jelle Hoekzema

Ra

Vieringen

Co

Gemeente-ontwikkeling Jeugdwerk

Heilig Avondmaal

Bz

Diana Bakker

Henk Samplonius

Diana Bakker

Be

Karin Middelkamp

Hans Romijn

Wietze Gorter

Ge

Hanna-Ruth
van Wingerden

Karin Middelkamp

Hans Romijn

Bm

Aly Middelkamp

Tieneke de Vries

Greta Koudenburg

Cr
Zo

Fam. Duursema

Fam. Van Wingerden

Fam. Buwalda en
fam. Terreehorst

Kf

Wietze Gorter

Jelle Hoekzema

Jaap van Spengen

Ks

Anne Duursema

Petra Wilhelmus

Anne Duursema

Ta

Jelle Hoekzema

Anne Duursema

Jelle Hoekzema

Ta
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Andere bijeenkomsten
Donderdag 7 december
Bijbelstudie
om 19:30 uur

bij fam. Duursema
Derkingehof 39

Maandag 11 december
om 19:30 uur

Bestuursvergadering

bij Jelle Hoekzema
Kersenhof 12

Vrouwencontact

De Componist

Vrijdag 22 december
om 15:00 uur

Kerstmiddag
voor senioren

De Componist

Zaterdag 23 december
om 19:30 uur

Kerstsamenzang
gezamenlijke kerken

Maranatha kerk
Nobellaan 140

Donderdag 14 december

om 19:45 uur

2018
Maandag 8 januari
om 19:30 uur
Donderdag 18 januari

om 19:45 uur

Bestuursvergadering

bij Bert Middelkamp
Kennemerland 44

Vrouwencontact

De Componist

De verjaardagskalender
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op

11
13
16
25
26
6
6
11
11
16
20

december
december
december
december
december
januari
januari
januari
januari
januari
januari

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

Jan Venema
Greta Koudenburg-Grooten
Karin Middelkamp
Mariëtte Koudenburg
Henk Warrink
Anne Duursema
Martin de Jonge
Jenny Duursema-Boskers
Bert Duursema
Lammert Tuinema
Jantje Bos-Postema

Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!

81
55
24
26
63
78
40
77
49
66
77

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
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Puzzel
In de vorige Brug stond een opgave van het NBG.
De vraag was: over wie gaat dit? De eerste letters van elk antwoord vormden
de taal, waarin het grootste deel van het Oude Testament is geschreven.
De antwoorden per vraag waren: Hizkia - Elia - Bileam - Ruth - Esau - Eva Uria - water – Simson. De eerste letters vormen het woord HEBREEUWS.
De nieuwe puzzel is een Kerst-woordzoeker. Zoek onderstaande woorden en
streep ze door. De overblijvende letters vormen de oplossing.
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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, Kennermerland 44,
9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95

Penningmeester Jelle Hoekzema, Kersenhof 12,
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96
bijdragen
rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81
en giften
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

