“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12
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Ter overdenking
‘Vier je Bijbel’ is het thema van de Nationale
Bijbelzondag die op 29 oktober plaatsvindt. In onze
zondagsdiensten staat elke zondag de Bijbel centraal.
Op de betreffende zondag zal dit thema dan ook centraal
staan in de viering.
In het afgelopen Reformatiejaar is vaak stilgestaan bij het feit dat we een
Bijbel in onze eigen taal hebben. Dat is bijzonder en zeker waard om dat feit
te vieren. In Nederland is de Bijbel volop beschikbaar en we beseffen
nauwelijks hoe we hierdoor bevoorrecht zijn boven tal van andere volkeren.
Vieren: dat doen we meestal met iets extra’s: lekkere taart, hapjes en een
goed glas en we toasten op degene die verjaart of jubileert.
Je Bijbel vieren, hoe doe je dat? Via een extra dankgebed? Of extra tijd
uittrekken voor het lezen in de Bijbel of de Bijbel een extra prominente plek
geven in de eredienst?
Het boek der boeken: Wat maakt dat dit boek het meest gelezen en
verkochte boek ter wereld is? Wat betekent de Bijbel voor mensen, voor u en
mij? Hebben we als gemeente en persoonlijk redenen om een feestje te
bouwen rondom dit bijzondere geschrift?
Waarom lezen we überhaupt de Bijbel? Wat betekent dat boek in ons leven?
Ik moest denken aan een tekst uit de Psalmen, Psalm 119:105: ‘Uw woord is
een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad’. Dat woord, zegt de tekst, geeft ons licht.
Dat woord verlicht ons pad, onze levensweg
door het leven. God geeft ons door Zijn
Woord onderricht en wijst ons de weg. Zonder
dat Woord dreigen we te verzanden in
duisternis, raken we gemakkelijk uit koers,
gaan we al snel onze eigen wegen.
Wat heeft God ons een geweldig cadeau gegeven in de vorm van de Bijbel,
een bibliotheek met 66 boeken. Daarom willen we feest vieren, erbij stilstaan
dat door de eeuwen heen dit Woord stand hield en mensen verbond met
God, met elkaar. Het Woord dat mensen ruimte geeft, motiveert en inspireert,
prikkelt en oproept, rust en onrust geeft, hoop, geloof en nog veel meer. Het
Woord dat aanzet tot liefde voor God en de medemens en de schepping in
zijn totaliteit.
Ik zou u willen vragen of u een speciale tekst hebt die u steeds weer
bemoedigd, troost, stimuleert, oproept of anderszins om die mee te nemen
naar deze dienst. Het zou fijn zijn om met elkaar te delen, te vieren dat het
Woord levend is. Zodat we samen van harte kunnen vieren met de woorden:
Leve de Bijbel!
Met een zusterlijke groet,
ds. Gerry de Vries
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Aandacht voor elkaar
Ook vanaf deze plaats een hartelijk welkom voor Ries en Jenny Terreehorst
en hun zoon Gerben, die sinds een aantal weken bij ons in de kerk komen.
Ze komen uit Zeeland en zijn in Hoogersmilde gaan wonen; oorspronkelijk
komen ze uit Rotterdam waar ze ook in de Baptisten Gemeente zijn gedoopt.
We zijn blij met hun komst naar Drenthe en naar onze gemeente; we merken
nu al dat ze zich wel thuis beginnen te voelen.
In de vorige Brug beloofde ik van de kerkproeverij verslag te doen. We
hadden een fijne zondagmorgenviering met Aernout en er was ook een
goede bezetting. De traktaties die werden verzorgd, waren heel divers van
zoet naar hartig en heel smakelijk. Het leek een beetje op de samenstelling
van onze gemeente. Een waardevol gebeuren en voor herhaling vatbaar!
Verderop in deze Brug nog foto’s en een verslag over alle voorbereidingen.
Het zijn heel spannende tijden bij fam. Zuidema. Walter was uitbehandeld in
het Wilhelmina ziekenhuis, dus weer naar huis. Daarna onderzoeken in
Groningen: een afspraak ’s morgens om 9.00 uur en dan pas ’s middags om
4.00 uur aan de beurt. Maar uiteindelijk zonder resultaat weer naar huis; een
lijdensweg voor een ziek lichaam.
Op het moment van dit schrijven is Walter er helemaal klaar voor om te
sterven, in het volste vertrouwen dat hij thuis komt bij de Heer. Voor Thea en
de (klein-) kinderen is het wel heel verdrietig, vindt hij. Aernout is ook heel
direct betrokken bij de familie. We moeten veel voor ze bidden.
Zr. Giny Meijer komt nog steeds niet goed opgang en is met onderzoeken
nog niet veel wijzer geworden.
Hans Romijn heeft energie tekort en zijn apneu blijft hem parten spelen, in
februari kan hij pas weer naar de oncoloog.
Jakob Zandberg, de man van zr. Marty Westerhof, zou een hartoperatie
ondergaan, maar de artsen durfden dat niet aan, vanwege zijn conditie.
Hij is nu gedotterd en ze hebben vijf stens geplaatst. Hij is inmiddels weer
thuis, maar nog steeds erg moe.
Zr. Renate Niezing heeft regelmatig veel pijn in de rug, maar gelukkig kan ze
het nog wel opbrengen om mee te gaan naar onze vieringen op de
zondagmorgen.
Jan Venema is ook steeds erg moe. ”Het gaat wel goed met mij” zegt hij dan,
maar dat klinkt toch niet helemaal geloofwaardig.
Diana Bakker heeft geprotesteerd tegen de besluiten die genomen zijn
vanwege haar langdurig ziek zijn. Het is een rechtszaak geworden, waarin zij
zichzelf heeft verdedigd! Bij die zitting was ook veel belangstelling vanuit
onze gemeente, waardoor zij zich gesteund mag weten. Diana heeft haar
mening en visie aan de rechter overtuigend duidelijk gemaakt. En nu de
uitspraak maar afwachten, heel spannend voor haar en haar moeder!

De Brug

5

Bij de fam. Koudenburg gaat het de laatste tijd niet zo goed: Age heeft een
hartinfarct gehad, gevolgd door een operatie en Gretha heeft een burn-out.
We wensen hen stekte en hopen op spoedig herstel.
Zo hebben we, als gemeente, weer heel veel stof tot bidden!!
Met hartelijke groet
Anne Duursema

Werken in de gemeente
De ‘Kerkproeverij’ is al weer ruim een maand geleden. Ik
denk terug aan de grote betrokkenheid van iedereen die
er was. Er was genoeg voor iedereen en er was zelfs nog
over! Er zijn gesprekken geweest vooraf en we mochten
een aantal gasten verwelkomen. Ik vond het bijzonder om
met elkaar na te denken over Psalm 23. Het is de meest
bekende Psalm die er te vinden is, maar biedt zoveel
diepgang. God is de Herder die je leidt. Hij is het die je in
balans kan houden als je het niet weet. Hij is als een stok die je
ondersteuning geeft.
Het uitnodigen van anderen is er op gericht om anderen (opnieuw) kennis te
laten maken met het geloof of de kerk. Daarbij zijn we als gemeente niet
geroepen om via dit soort projecten onze kerk voller te krijgen. Het zou
kunnen dat iemand komt kijken en zich er prettig voelt en dan blijft komen.
Het doel is veel meer om anderen iets van God te laten zien door wat we
laten zien. We zijn met een prachtige groep mensen bij elkaar en ik geloof dat
we dat mogen laten zien aan anderen door te delen van de liefde die we
hebben ontvangen. Dus niet om zogezegd ‘zieltjes’ te winnen voor onze
gemeente.
Het thema ‘uitnodigen en delen’ zal ook dit seizoen verder uitgewerkt worden.
Daar ben ik begin oktober mee begonnen door te benadrukken dat we als
priester geroepen zijn om voor anderen te bidden. Op die manier brengen we
‘de ander’ bij God. Voordat we God bij ‘de ander’ brengen, is het nodig om te
bidden en dit te doen vanuit het vertrouwen dat God er iets mee doet. Zoals
de priesters voor anderen baden en offerden, zo mogen wij dat ook doen,
misschien wel juist voor mensen die zelf niet bidden. Voor onze
(klein)kinderen, buren, vrienden, buurt, stad enz. Het gaat daarom niet om
grote dingen of bijzondere wonderen, maar om te leren vertrouwen op God.
De andere kant van de medaille is dat we God ook aan anderen mogen laten
zien. Opnieuw in onze buurt en in onze omgeving. In het delen van God
wordt zichtbaar wie we zijn. Soms door een uitnodiging, door een kaart, een
begroeting of iets heel anders. Delen van wie God is, is vaak spannend.
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We denken snel aan woorden, maar het gaat eerst om te accepteren wie we
zijn. Je mag weten dat je welkom bent bij God en dat iedereen dat is. Vanuit
die houding willen we op zoek gaan naar een invulling. Op de komende
gemeentevergadering zullen we daar verder over nadenken.
Veel vrede voor de komende tijd!
Aernout de Jong
Telefoon: 06 – 2268 7006 - E-mail: Aernout.deJong@baptisten-assen.nl

Van het secretariaat
Samen met deze Brug ontvangt u de agenda en stukken voor onze
gemeentevergadering, die op donderdag 2 november a.s. wordt gehouden.
Naast de bekende vergaderonderwerpen zal er na de pauze aandacht zijn
voor het thema ‘uitnodigen en delen’ en daar hoort een leuk spel bij, dat we
dan samen kunnen spelen.
De volgende Brug verschijnt op zondag 3 december, dus dan zitten we
al weer in de Adventstijd. Daarom leest u in deze Brug de eerste
aankondiging van onze kerstmiddag, die we weer op de vrijdag voor Kerst
zullen houden. Vorig jaar mochten we daar veel gasten begroeten en dat
hopen we ook dit jaar weer. Daarom geven we er veel bekendheid aan en
maken we uitnodigingen, die u kunt uitdelen.
De zondag voor Advent is de Eeuwigheidszondag: dan gedenken we
degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Binnen onze gemeente
staan we dan stil bij het overlijden van Lenie Kruithof, Geert Tienstra, Ep Bos
en Eppie Mostert. Er kan een kaars worden aangestoken en er zal voor de
aanwezigen ook ruimte zijn om andere gestorvenen te herdenken, zoals
familieleden. Eeuwigheidszondag is op zondag 26 november 2017.
Vorige maand is een acceptgiro verspreid met het verzoek om een
vrijwillige jaarlijkse bijdrage over te maken voor
De Brug. Er is al meer dan 500 Euro
overgemaakt: we zijn dankbaar voor de
waardering die daar uit spreekt. Mocht uw
acceptgiro er nog liggen, dan kan er natuurlijk
nog steeds een bijdrage worden overgemaakt.
In deze Brug leest u over de actie
Schoenendoos, waarvoor veel prachtige
zelfgemaakte dingen zijn ingeleverd, zoals
gebreide poppetjes en etuis. Maar er zijn ook
nog een aantal babydekentjes gemaakt voor de
zending: die zullen we meenemen naar de
Algemene Vergadering van onze Unie en daar
doorgeven aan mensen van de zending.
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De Algemene Vergadering is op 15 november in Amsterdam en heeft
een gezamenlijk middagprogramma met de ABC-gemeenten. De bezoekers
van de AV hebben ook de gelegenheid om de verbouwde Herdenkingskerk te
bekijken, waarin nu ook de kantoren zijn gehuisvest van de Unie en het
Seminarium, maar ook van de internationale opleiding en de bibliotheek. Als
u ook als gast naar de AV wilt, dan kan dat via de secretaris van de
gemeente.
Naast rechtstreekse contacten met de Unie zijn er in
het Noorden ook drie regio-coördinatoren, die de contacten
onderhouden met de voorgangers en gemeenten. Tot op
heden was Jur Kruizinga ons aanspreekpunt, maar dat wordt
nu Michiel de Nooijer. Naast zijn werk als voorganger in
Veendam is Michiel nu een dag in de week in dienst van de
Unie, zodat hij meer tijd kan besteden aan het regiowerk. Wij
werken intensief samen met de Unie sinds de invulling van
het interim-voorgangerschap; nu is dat voortgezet met het
werk dat Aernout de Jong bij ons doet als student-voorganger.
We hebben de komende tijd weer veel activiteiten om als gemeente
naar uit te zien; we mogen weten dat de Heer daarbij Zijn zegen wil geven.
Namens het bestuur,
Bert Middelkamp, secretaris.

Wijzigingen adressenbestand
[tekst verwijderd].

We verwelkomen in onze gemeente de familie
Terreehorst: Ries, Jenny en hun zoon Gerben. Zij wonen
sinds enige tijd in Hoogersmilde, Marcelisstraat 15 (9423
RS). Hun telefoonnummer is 0592-268752; e-mail
riesenjenny@hotmail.com
Gerrit en Gea Buwalda hebben ons doorgegeven, dat ze een nieuw
mailadres hebben: gerrit.gea.buwalda@gmail.com. Overigens kunt u Gea
ook via de gemeente mailen, net als de andere bestuursleden; dat mailadres
is Gea.Buwalda@baptisten-assen.nl
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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Uitnodiging Gemeentevergadering
Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, die
zal worden gehouden op donderdag 2 november 2017 om 19.30 uur in het
‘Het Open Huis van de Kerken’ aan de Brink. Omdat veel mensen de trap
naar boven in het Open Huis wat lastig vinden, vergaderen we nu in de
ruimte beneden.
Tijdens het eerste deel van de vergadering komen de gebruikelijke zaken aan
de orde, zoals verslag, financiële ontwikkelingen 2017 en de begroting voor
2018. Daarbij ook aandacht voor Uniezaken; ter voorbereiding van de
najaars-AV (15-11 in Amsterdam).
Na de pauze komt de Gemeente-ontwikkeling aan de orde. Ds. Aernout de
Jong zal iets vertellen over zijn ervaringen bij het werk in onze gemeente en
verdere plannen en ontwikkelingen.
Vervolgens is er een presentatie over het thema “uitnodigen en delen”. Als
gemeente willen we graag andere mensen uitnodigen om met hen te delen,
maar hoe kun je daar in deze tijd mee omgaan? Aan de hand van een spel
gaan we daar verder mee bezig: leerzaam en ontspannend!
Hieronder de agenda voor donderdag 2 november. Het verslag en een
samenvatting van de AV-stukken ontvangt u bij deze uitgave van De Brug.
We hopen te mogen rekenen op alle leden en vrienden van de gemeente.
Mocht u verhinderd zijn voor deze vergadering, dan is het een goed gebruik
dat even te melden.
Namens het bestuur,
Bert Middelkamp, secretaris.
Agenda van de gemeentevergadering op donderdag 2 november
2017 om 19.30 uur in het Open Huis van de Kerken aan de Brink
in Assen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Opening
Mededelingen
Verslag vorige gemeente-vergadering op 24 april 2017
Bestuurszaken, met o.a. concept begroting 2018
Uniezaken – voorbereidingen AV en afvaardiging
Pauze
Project ‘Gemeente Ontwikkeling’ – ds. Aernout de Jong
a.
ervaringen bij het werk in onze gemeente
b.
presentatie over het thema “uitnodigen en delen”
c.
spelend leren en leerzaam spelen rond dit thema
Rondvraag
Sluiting
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Cursus Vluchtelingenwerk in Assen
In Assen en omgeving wonen op verschillende plekken vluchtelingen,
misschien ook wel bij u in de buurt. In het azc verblijven zo'n 500
vluchtelingen, uit onder andere Syrië, Irak, Iran en Afghanistan. Vaak vinden
vluchtelingen het fijn om contact te hebben met Nederlanders. Stichting Gave
stimuleert deze contacten en organiseert daarom de cursus ‘Op weg met een
vluchteling’.
Hoe kunnen wij Gods liefde delen met
vluchtelingen? Daarover gaat de cursus van vier
avonden die Stichting Gave organiseert. Op deze
avonden nemen wij u mee in de leefwereld van
de vluchteling. Waar komen ze vandaan en wat
maken ze mee? Natuurlijk geven we u ook tips
over hoe u contact kunt leggen met vluchtelingen
en vertellen we u meer over cultuurverschillen.
De cursus is niet alleen bedoeld voor ervaren
vrijwilligers, maar ook voor mensen die
overwegen vrijwilligerswerk met vluchtelingen te
gaan doen.
Kent u andere belangstellenden, geef deze uitnodiging dan gerust door.
We wensen u Gods zegen toe en hopen velen te verwelkomen op dinsdag 7
november en op de volgende bijeenkomsten van de cursus 'Op weg met een
vluchteling'.
De data van de cursus zijn:
dinsdag 7 november - De reis van de vluchteling
dinsdag 14 november - Het verblijf van de vluchteling
dinsdag 21 november - Het geloof van de vluchteling
dinsdag 28 november - In contact met de vluchteling
De avonden worden gehouden in de ‘Open Hof’, Sleutelbloemstraat 1, Assen.
Het begint om 19.45 en duurt tot 22:00 uur. Meer informatie kunt u vinden op
www.gave.nl/assen. Daar kunt u zich ook aanmelden.
Kosten: na afloop van de cursus wordt een bijdrage naar eigen keuze
gevraagd, dus waardebepaling achteraf.
Binnen onze gemeente is wel eens uitgesproken, dat wij ook iets zouden
willen betekenen voor vluchtelingen. Daarom zou het fijn zijn, als een paar
mensen uit onze gemeente naar deze cursus toe zouden willen gaan. En dat
niet alleen: de doelstelling zou dan ook moeten zijn om dat nadien ook in de
praktijk te brengen. Als u daarvoor een groepje wilt vormen, laat dat dan
weten aan het bestuur van de gemeente; dan kunnen wij dat desgevraagd
weer aan anderen doorgeven. Contactpersoon is Anke Gorter.
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Zondagsschool
Op zondag 8 oktober lag de ronde
tafel
in
de kerk
vol
met
zelfgemaakte
knuffels,
knikkerzakken,
popjes,
etuis,
portemonneetjes en beren in een
handdoek of washandje gewikkeld:
allemaal erg leuk om te zien. Er
waren heel wat uren werk verzet om
dat zo mooi te maken; allemaal om
kinderen te verrassen die zelf haast
niks hebben. Er stond ook nog een
schoenendoos bij en een draagtas
vol met schoolspulletjes, spelletjes, toiletartikelen en speelgoed, wat zr.
Moddejonge al had meegenomen want daarna was zij op vakantie. We
kunnen intussen aan de gang om dozen te versieren en te vullen.
Iedereen heeft die zondag in de kerk al die
mooie dingen bekeken en er klonk
bewondering en veel complimenten voor
Lammy Molenaar, Anneke Winters en Ria
Hoekstra die daar heel wat tijd ingestopt
hebben, maar dat ook met zichtbaar veel
liefde en aandacht hebben gemaakt.
De komende weken kunnen er nog
schoenendozen
of
schoolspullen,
toiletartikelen, speelgoed en spelletjes
worden ingeleverd. Ook kunt u geld geven
voor het verzenden van de dozen, want dat
kost € 5 per doos. Maar u kunt ook geld
geven, waarvoor we dan nog ontbrekende
artikelen kopen. U kunt uw bijdrage in de kerk in het speciale doosje doen of
overmaken aan de penningmeester: zet er dan wel bij dat het voor de
schoenendoosactie is. Op die manier is het ook fiscaal aftrekbaar en Jelle
regelt wel dat het op de juiste plek komt.
Wilt u weten wat er precies in een doos moet, neem dan een
folder mee uit de kerk; want als u zelf een doos gaat vullen dan
moet er eigenlijk ook een sticker op (die zit in de gele folder).
De doos niet dichtplakken, maar een rekker er omheen: dan
kunnen ze er nog een boekje in doen in de taal van het land
waar de doos naar toe gaat. Mocht u nog vragen hebben, bel
dan gerust even met Aly Middelkamp: 0592 – 356195.
Eind november moeten alle dozen klaar staan; dan worden alle dozen van
Assen en wijde omgeving ingezameld.
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Samen met de familie Schaaphok van baptistengemeente ‘De Ark’ regelen
we dat in hun gebouw. In de volgende Brug vertellen we
daar meer over.
Tot slot nog over de programma’s voor de Zondagsschool,
waarbij we het blad ‘Alef’ kunnen gebruiken. In de oktoberuitgave gaat het over de zee die scheidde, de brandende
doornstruik, Maarten Luther, een quiz over de Bijbel en we
lezen over Shania uit Suriname. In ‘Alef’ voor november
gaat het over Bartimeus en over braille en zien we hoe we
zelf een vergrootglas kunnen maken.
De zondagsschoolleiding.

Vrouwencontact
Omdat er in september nog veel zusters weg waren of er niet konden zijn, is
er toen geen bijeenkomst van Vrouwencontact gehouden. Dus zullen we op
donderdag 19 oktober weer beginnen met het nieuwe seizoen 2017-2018. In
de volgende Brug leest u daarover meer.
We zullen dit jaar weer stilstaan bij de Baptisten
Vrouwen Wereld Gebedsdag, met als thema “Sta
op en laat je licht schijnen”. Wanneer wij opstaan,
dan worden gemeenschappen getransformeerd en
verandert de samenleving. Verder luisteren we naar
de presidente van de BWA vrouwenafdeling,
Ksenija Magda. We lezen verhalen uit verschillende
werelddelen en bidden met elkaar. We houden ook
een collecte voor verschillende projecten. Als u
daar ook bij wilt zijn, kom dan op maandag 6
november om 19:45 uur naar De Componist.
Op donderdag 16 november houden we onze volgende Vrouwencontactavond: ook daarbij bent u welkom.
In september hebben we binnen de
gemeente mooie doosjes verspreid om u
te vragen om een Dankoffer voor de
zending. We willen u vragen om dat nu
weer in te leveren bij een van de zusters
of
over
te
maken
naar
de
penningmeester van de gemeente; zet er
dan even bij dat het voor het Dankoffer
is. Alvast bedankt namens ons allemaal.
De zusters van Vrouwencontact.
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Bijbelstudie - begin nieuw seizoen
Lieve mensen,
We kwamen met tien personen bij elkaar; dat was een onverwacht grote
opkomst. Diverse vakantiegangers gingen niet weg vanwege het minder
mooie weer, dus dat was gunstig voor ons....
Pieter had voor ons een prachtig verhaal uit
Marcus over de vader die zijn zoon bij Jezus
bracht; die zoon was door de duivel bezeten...
Eigenlijk een bekend verhaal, maar we keken
er door heel andere ogen naar: want hoe kijk je
als je kijkt door de ogen van bijvoorbeeld de
omstanders, of door de ogen van de vader, of
door de ogen van Jezus....
Boeiende gedachten kwamen op en werden uitgesproken; ook vertelde Pieter
nog iets over het evangelie van Marcus: wist u dat hij als een soort secretaris
voor Petrus fungeerde en dat dit evangelie de minste hoofdstukken telt....
Lijkt het u ook leuk om eens echt wat te leren over de Bijbel, dan bent u de
volgende avond ook van harte welkom. Dat is op D.V. 26 oktober ten huize
van Roelie Dikkens, aanvang 19.30 en uiterlijk half 10 wordt de avond
afgesloten.
Zeker de moeite waard om te komen!
Liefs van
Anke Gorter.

Alom Gedenken
Op de laatste zondag van oktober wordt traditioneel een gezamenlijke avond
van gedenken gehouden op begraafplaats de Boskamp in Assen. Dat is op
zondag 29 oktober van 18.30-20.00 uur; georganiseerd door verschillende
uitvaartverzorgers, gemeente Assen, steenhouwerij, rouwcentrum De
Boskamp en het Platform Levensbeschouwelijke organisaties Assen.
Het programma wordt ter plekke uitgereikt en omvat onder meer:
• Graflichten en steentjes om bij graf of columbarium neer te zetten
• Tegen 19.00 uur: naar het columbarium voor een kort programma met
dans en muziek
• Burgemeester Marco Out over het thema: “in ons hart”
• Op diverse plekken muziek, gedichten en verhalen
• Rond de rotonde staan gedenkzakjes (foto's daarvoor opsturen aan
info@alom-gedenken.nl of brengen: Collardslaan 21 of Borgstee 26)
• In het theehuis wordt die avond zachte muziek gespeeld
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Foto’s van toen
Lieve mensen,
Vanuit het verre
Chili kreeg ik van
Alfred Middelkamp
twee
prachtige
foto's van "toen"....
En "toen" was in
2005, toen onze
jeugd - ja, die was
er toen nog - , een
weekend weg ging!
U
zult
veel
bekenden op de
foto's
aantreffen,
maar
misschien
moet u ook even
nadenken wie dit
ook weer precies zijn: jongelui op die leeftijd veranderen snel.....!!

In ieder geval weer veel plezier met deze bladzijde in De Brug en als er zelfs
foto’s helemaal uit Chili komen.....waar blijven die van U.....???? U krijgt ze
onbeschadigd weer terug!
Liefs van Anke Gorter en D.V. tot de volgende maand!
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Kerkproeverij
“Deze week is het zover, de kerkproeverij. Er is best nog veel te doen. En we
hebben al heel veel gedaan:”
✓ navraag gedaan of we een vergunning nodig hadden om koekjes
uit te mogen delen bij de Poiesz
✓ contact gehad met de Poiesz om te vragen of we daar de koekjes
met begeleidend kaartje mochten uitdelen
✓ ontwerpen van de kaartjes en wat voor tekst komt erop
✓ de liederen uitgezocht
✓ wat moeten we allemaal kopen/maken
✓ wie gaat waar achteraan
✓
✓ stukje voor in het wijkblad maken
✓ brief maken voor de gemeenteleden met daarin geschreven wat
er gaat gebeuren de komende periode
✓ het klaarmaken van verschillende stukjes voor de PowerPoint
waarop staat hoe je iemand kunt uitnodigen
✓ het kruis maken waarop de namen (initialen) van de mensen
kunnen hangen die we hebben uitgenodigd
✓ etc.
Alle voorbereidingen zijn gedaan, nu nog een deel uitwerken en checken. Zelf
ben ik de week begonnen om de kaartjes te laten drukken, kon er helaas niet
op wachten dus later weer terug om te ze op te halen, maar zo blijf je in
beweging.
Vervolgens de koekjes ingepakt in de inmiddels
gekochte en daarvoor bestemde zakjes en het
kaartje eraan gehangen. Klaar om zaterdag 9
september uitgedeeld te worden bij de Poiesz
aan de Paganinilaan (naast de Componist) door
Petra, Hannah-Ruth, Daniëla, Joel en Diana. We
hebben er 60 van de 100 kunnen uitdelen. De
overgebleven zakjes hebben we in de dienst zelf
mogen uitdelen.

De Brug
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Zondagmorgen waren we om 9
uur
al
aanwezig
om
voorbereidingen te treffen voor
de high tea die we na de dienst
gepland
hadden.
Tafels
klaarmaken,
voorzien
van
servetten, schalen en andere
benodigdheden.
En wat hadden we een fijne
dienst! Er waren enkele gasten
in ons midden en we hopen dat
ook zij het fijn vonden om dit
met ons te kunnen/ mogen
delen.

Iedereen heel erg
bedankt
voor
‘t
maken
van
de
diverse hapjes en
medewerking op wat
voor manier dan ook,
zodat
het
een
geslaagde dienst is
geworden, die wat
mij betreft zeker voor
herhaling vatbaar is.
Diana Bakker
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Bijeenkomst Hart voor Assen
We kwamen weer bij elkaar aan het begin van dit nieuwe
seizoen en de eerste spreker die was uitgenodigd was
mevrouw Heleen Verheus, oprichtster van het Odensehuis in Assen. Wat is het Odense-huis....?
Een inloophuis voor mensen die beginnend dementerend zijn én voor hun
mantelzorgers. Vaak vertonen mensen tekenen van dementie, maar die zijn
nog niet erg genoeg voor bijvoorbeeld en dagopvang. Voor die mensen én
hun verzorgers is dit huis opgericht en men kan er vijf dagen per week terecht
van ’s morgens tien tot ’s middags 4 uur. Het inloophuis wordt voorlopig
gevestigd in de Maasstee in Pittelo.
Men is volledig onafhankelijk, dus niet gericht op een bepaalde
zorgverzekeraar. Er worden met de cliënten allerlei activiteiten gedaan, zoals
een zangmiddag, samen koken, spelletjes doen en nog veel meer.
De kosten per maand zijn 45 euro; voor twee personen uit hetzelfde gezin is
het 60 euro per maand; daarbij inbegrepen alle koffie/thee, lunches en
eventueel een warme maaltijd. Voor meer informatie kunt u kijken op de
website; www.odensehuisassen.nl of bel met mevr. Verheus, telefoon 0615331414. Het was weer een mooie en inspirerende bijeenkomst over een
prachtig stuk werk, dat onze aandacht verdient!
Liefs en tot de volgende keer!
Anke Gorter.

PopUp winkel ‘Mooi Verhaal’ in Assen
Op 11 november wordt voor het derde jaar op rij de christelijke PopUpwinkel
‘Mooi Verhaal’ geopend. ‘Mooi Verhaal’ wordt
gevestigd in een leegstaand pand in Winkelcentrum
het Forum in Assen.
De winkel is geopend van 11 november tot en met 6
januari. Er zijn cadeauartikelen van diverse goede
doelen te koop voor het najaar, Sinterklaas en Kerst.
Daarnaast is er een activiteitenprogramma met
lezingen en muziekuitvoeringen. Centraal in de winkel
staat de stamtafel waar iedereen aan kan schuiven
om verhalen te delen. Iedere zaterdag is de
Speakerscorner geopend waar iedereen zijn of haar
zegje mag doen in twee minuten. In de winkel staat
bovendien een ANWB-praatpaal, waar je als inspiratie de spreuk van de dag
kunt horen.

De Brug
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De christelijke PopUpwinkel is een initiatief van Stadspredikant Bert Altena
van de Protestantse gemeente Assen. Op die manier wil de kerk present zijn
in het midden van de stad
tussen het winkelend publiek.
De inrichting en vormgeving van
de winkel wordt gedaan door
vrijwilligers en betaald uit giften
en donaties; de opbrengst van
verkoop in de winkel komt
geheel ten goede aan goede
doelen. MBO-leerlingen van het
Drenthe College denken mee
over de uitvoering en zorgen voor de inrichting van de etalages. Het thema
van de winkel is ‘Op weg…’.
De christelijke PopUp winkel ‘Mooi Verhaal’ in het Forum is de komende
maanden een gezellige plek voor ontmoeting en gesprek. Het is ook gewoon
een winkel, waar leuke en zinvolle producten te koop zijn, vooral van nietcommerciële organisaties. Daarnaast is iedereen welkom aan de ‘Mooi
Verhaal – stamtafel’, waar een kopje koffie wordt geschonken en een
luisterend oor wordt geboden.

Jubileumconcert Oratoriumkoor
Het Oratoriumkoor COV Assen bestaat 85 jaar en geeft ter gelegenheid
hiervan op 28 oktober a.s. een concert in de Adventskerk te Assen, onder
leiding van Marion Bluthard. Op het programma staat het prachtige Requiem
van G. Verdi in een bijzonder arrangement van M. Betzner-Brandt.
Naast het ruim zestig leden tellende koor en vier geweldige solisten, bestaat
de orkestratie uit vijf instrumentalisten.
Soms vult het koor de rol van de
strijkers op. De arrangeur is er
wonderwel in geslaagd om de
klankkleuren van het oorspronkelijke
werk te behouden. Het geheel geeft
een nieuwe frisse kijk op dit magistrale
werk van Verdi.
Tijdens het concert is er geen pauze.
Na afloop is er een feestelijke nazit
met een hapje en een drankje en de gelegenheid om gezellig bij te praten.
Toegangskaarten €25 (tot 18 jaar gratis) kunt u bestellen bij de koorleden,
per
telefoon
(0592-231
219)
via
het
emailadres:
penningmeester@covassen.nl en aan de zaal.
Meer informatie over dit concert vindt u op onze website: www.covassen.nl
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Missie Nu
Vrijdag 29 september jl. mochten Petra en ik aanwezig zijn in Ede op een
congres, genaamd ‘Missie Nu’. Na een welverdiende beker koffie luisterden
we eerst naar een lezing over de invloed van de media op de kerkdienst;
bijzonder interessant en leerzaam. Daarna werd in workshops ingegaan op
de verdere invloed op ons bestaan, vooral in muziek en kunst.
Media bepalen tegenwoordig een groot
deel van ons leven, maar je bepaalt
uiteraard zelf in hoeverre je daarin
meegaat! Na de lunch kwam eerst weer
een lezing, gevolgd door nog twee
workshops; waarvan ik die van Henk
Bakker
over
Bonhoeffer,
bijzonder
indrukwekkend vond.
Petra en ik hadden onafhankelijk van elkaar de eerste drie workshops
dezelfde keuze gemaakt, alleen bij de laatste scheidden onze wegen zich:
Petra ging naar ‘Monastiek’ en ik ging naar ‘de invloed van de kerk in de wijk’.
Beide workshops waren weer zeer de moeite waard.
Daarna een gezamenlijke viering en aansluitend de uitreiking van de
diploma’s van ons Seminarium. Daar zagen we ‘oude bekenden’: Marco en
Marianne, want Marianne kreeg haar getuigschrift. Op één vak na heeft ze
haar diploma, maar door haar handicap zal het vak ‘preken’ lastig worden.
Marianne gaf daarover zelf ook aan, dat je eigenlijk de reacties van de
aanwezigen nodig hebt, maar die kan zij helaas niet zien.
Het was natuurlijk ook leuk om die dag Aernout te treffen en we hebben
gezellig wat bijgekletst. Al met al zeker de moeite waard en volgend jaar
hopen we op extra feest, als D.V. Aernout zijn diploma mag krijgen.....!!!!
Veel liefs en groetjes, ook namens Petra,
van Anke Gorter

Berichten van de Unie
De Unie is verhuisd: sinds begin juli is het nieuwe
post- en bezoekadres van de Unie en het
Seminarium:
Postjesweg
150,
1061
AX
Amsterdam. Telefoonnummers zijn onveranderd: Dienstencentrum: 0202103023 en Seminarium: 020-2103024.
Conferentie over de Reformatie: op 31 oktober is het de 500e verjaardag van
de Reformatie. Samen met stichting Proclaim organiseert het Baptisten
Seminarium een conferentie over de vruchten van de Reformatie en de
betekenis daarvan in onze samenleving.

De Brug

19

Algemene Vergadering: de Najaars AV wordt D.V. woensdag 15 november
gehouden in Amsterdam. We spreken onder
meer met elkaar over 'de voorganger als
werknemer' en over de jaarplannen en
begroting voor 2018. 's Middags hopen we
opnieuw de broeders en zusters van de ABC
Gemeenten te ontmoeten, die op dezelfde
locatie hun Algemene Leden Vergadering
houden.
Alle
vergaderstukken,
een
samenvatting daarvan en het aanmeldformulier zijn te vinden op
www.baptisten.nl.
Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag: op 6 november is de jaarlijkse
Baptisten Wereld Vrouwengebedsdag. Baptistenvrouwen in de hele wereld
bidden die dag voor diverse onderwerpen. Het thema is dit jaar 'Sta op, laat
je licht schijnen'. Binnen onze gemeente komt Vrouwencontact op 6
november samen om te bidden.
Zendingsproject: zolang de crisis in Syrië en Irak voortduurt en duizenden
vluchtelingen in kampen proberen te overleven,
blijft er grote behoefte aan hulpgoederen. Vooral
in de wintermaanden als het bar en koud is in de
vluchtelingenkampen. Als Unie ondersteunen
we ook de komende winter lokale kerken in
Libanon, Irak en Syrië die hulp geven aan
slachtoffers van de burgeroorlog. Met de gelden
kopen zij dekens, matrassen, brandstof en
kacheltjes, evenals voedsel en medicijnen. In verschillende gemeenten wordt
regelmatig voor de Unie-projecten gecollecteerd. Hartelijk dank daarvoor!
Diploma-uitreiking Seminarium: maar liefst
zeven studenten van het Baptisten
Seminarium
ontvingen
tijdens
de
MISSIE.NU-conferentie hun diploma of
getuigschrift!
Van
harte
gefeliciteerd
allemaal!
Volg berichten van de Unie ook via andere media:
•
via de digitale nieuwsbrief: Ontvang hem na aanmelding op de
website eens per maand (gratis) in uw mailbox.
•
via Facebook: Like de pagina ‘Unie van Baptistengemeenten’ en
blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
•
via Twitter: Volg het account @BaptistenNL voor links naar de
nieuwste berichten op de website.
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Agenda Unie-activiteiten - 2017
31 oktober
Conferentie Baptisten Seminarium & Stichting Proclaim:
Radicaal geloof leren leven
2 november
Baptisten Emeritidag, 10.00-15.00 uur – Goede Herderkerk,
Ede
6 november
Baptisten Wereld Vrouwengebedsdag – thema: ‘Sta op, laat
je licht schijnen’
12 november Seminariumzondag voor de Baptisten Gemeenten
15 november

Najaars Algemene Vergadering – Amsterdam

Baptisten.nu
Er is een nieuwe uitgave van
Baptisten.nu,
met
interessante artikelen over
professor Henk Bakker die
studenten ook wil stimuleren
om zelf onderzoek te doen.
‘Samen bouwen aan een
veilige
kerk’
over
de
vertrouwenspersonen binnen
onze Unie.
‘Van Harlingen naar Servië’
over ds. Pier Meindertsma,
die op oudere leeftijd nog
zendeling wordt.
‘Fakkeldraagster van God’
over een zuster die fakkels
maakt met Bijbelteksten er
op.
En verder diverse berichten
uit gemeenten, Unie en onze
internationale
Baptisten
gemeenschap.
In de rubriek ‘Mijn hart is gerust, o God’ staan namen van overledenen,
waaronder een paar mensen uit onze gemeente.
Lees dit en andere artikelen in de nieuwe Baptisten.nu. Neem zondag ook
even een exemplaar mee na de dienst!
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NBG berichten
1 op de 5 Nederlanders leest de Bijbel
Een kleine drie miljoen volwassen Nederlanders lezen in de Bijbel. Dit
blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het
onderzoek naar bijbelgebruik in Nederland werd uitgevoerd door
onderzoeksbureau Blauw, in samenwerking met het Centrum voor
Contextuele Bijbelinterpretatie. De resultaten zijn beschikbaar via
bijbelgenootschap.nl.
Rieuwerd
Buitenwerf,
directeur NBG: ‘Uit het onderzoek
blijkt dat de Bijbel vandaag nog
steeds een belangrijke rol speelt
voor veel Nederlanders. 29% van
de volwassenen vindt de Bijbel
relevant. Van hen leest een derde
er
tenminste
wekelijks
in.
Opvallend is verder het effect dat
bijbellezen op mensen heeft. Een
ruime meerderheid geeft daar
positieve woorden aan.’
De Bijbel verrast (73,8%), stemt vrolijk (77,1%) en geeft antwoord
(75,5%), zeggen de lezers. In veel reacties wordt de Bijbel een leidraad voor
het leven genoemd. Dat de Bijbel ook kan confronteren, schrikt maar een
enkeling af. Het onderzoek geeft ook aan dat mensen zich willen spiegelen
aan de Bijbel. Daarbij hebben ze behoefte aan meer uitleg en hulp bij het
toepassen ervan in hun leven.
Daarnaast blijken kerkelijke achtergrond en omgang met de Bijbel maar
beperkt aan elkaar gerelateerd. Buitenwerf: ‘Hoe iemand naar de Bijbel kijkt,
is niet terug te brengen tot zij of haar denominatie. We hopen dat dit besef
verbindend kan werken.’ Het NBG faciliteerde afgelopen dinsdag een
gesprek over het onderzoek met kerkgenootschappen en christelijke
organisaties.
Het Nederlands Bijbelgenootschap deed dit onderzoek in het kader van
een nieuw beleidsplan. De uitkomst helpt het NBG om nog beter aan te
sluiten bij de behoeften van huidige bijbellezers. Christelijk Nederland vraagt
om materiaal in begrijpelijke taal, dat actief een brug slaat tussen de wereld
van de tekst en de lezer van nu. Materiaal zonder kerkelijk jargon en zonder
vooraf vaststaande interpretatie. Een laatste opvallende uitkomst van het
onderzoek is een breed gedeeld verlangen om de Bijbel door te geven aan
de volgende generatie.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

29 oktober

5 november

Voorganger

Gerry de Vries

Aernout de Jong

Begroeting

Gerrit Buwalda

Wietze Gorter

Mededelingen

Anke Gorter

Petra Wilhelmus

Raadskamer

Jan Hoekstra

Jelle Hoekzema

2e collecte

NBG

Gemeente-ontwikkeling

Bijzonderheden

Bijbelzondag

Viering
Heilig Avondmaal

Begeleiding

Diana Bakker

Diana Bakker

Geluid

Hans Romijn

Wietze Gorter

Beamer

Karin Middelkamp

Hanna-Ruth
van Wingerden

Zondagsschool
en / of Crèche

Greta Koudenburg

Gea Buwalda

Koffie

Fam. Duursema

Fam. Van Wingerden

Koster

Jaap van Spengen

Jelle Hoekzema

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

12 november

19 november

Voorganger

Jur Kruizinga

Jan Brouwer

Begroeting

Jan Hoekstra

Petra Wilhelmus

Mededelingen

Bert Middelkamp

Jelle Hoekzema

Raadskamer

Anne Duursema

Bert Middelkamp

2e collecte

Goede Doelen

Jeugdwerk

Begeleiding

Henk Samplonius

Diana Bakker

Geluid

Gerrit Buwalda

Karin Middelkamp

Beamer

Karin Middelkamp

Hanna-Ruth
van Wingerden

Zondagsschool
en / of Crèche

Aly Middelkamp

Tieneke de Vries

Koffie

Fam. Buwalda

Petra Wilhelmus
en Riet de Vries

Koster

Wietze Gorter

Jaap van Spengen

Taxi zr Niezing

Petra Wilhelmus

Anne Duursema

Taxi zr Meyer /
zr. Robberegt

Anne Duursema

Jelle Hoekzema

Bijzonderheden

Beschikbaar voor
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

26 november

3 december

10 december

Zo

Bert Wijchers &
Aernout de Jong

Marco de Vos

Aernout de Jong

Vo

Wietske Moddejonge

Gerrit Buwalda

Wietze Gorter

Bg

Gea Buwalda

Anke Gorter

Petra Wilhelmus

Me

Petra Wilhelmus

Gea Buwalda

Anke Gorter

Ra

Vieringen

Co

2e Advent

Bz

Gemeente-ontwikkeling Huisvesting

1e Advent
Eeuwigheidszondag
Heilig Avondmaal
Henk Samplonius

Diana Bakker

Ita Dijkstra

Be

Wietze Gorter

Hans Romijn

Gerrit Buwalda

Ge

Hans Romijn

Karin Middelkamp

Hans Romijn

Bm

Greta Koudenburg

Gea Buwalda

Aly Middelkamp

Cr
Zo

Fam. Middelkamp en
Wietske Moddejonge

Fam. Duursema

Fam. Buwalda

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 26 oktober
om 19:30 uur
Donderdag 2 november
om 19:30 uur

Bijbelstudie

GEMEENTEVERGADERING

bij Roelie Dikkens
Vossenslag 17
Open Huis voor de
Kerken aan de Brink

Maandag 6 november
om 19:45 uur

Vrouwencontact:
Baptisten Wereld
Vrouwen Gebedsdag

De Componist

Maandag 13 november
om 19:30 uur

Bestuursvergadering

bij Anke Gorter
Anemoonstraat 7

Vrouwencontact

De Componist

Bestuursvergadering

bij Jelle Hoekzema
Kersenhof 127

Donderdag 16 november

om 19:45 uur
Maandag 11 december
om 19:30 uur

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

25
27
30
30
1
2
4
5
8
12
15
20
20
23
28
30
11

oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
december

wordt Anne-Elise Duursema
wordt Danilo Sijpenhof
wordt Joop ten Cate
wordt Aly Middelkamp-Dusseljee
wordt Wim Eisses
wordt Ria Hoekstra-Sluman
wordt Wietske Moddejonge-de Wind
wordt Pieter van Wingerden
wordt Marijke van Spengen-Ekkelenkamp
wordt Annemargriet Hopman
wordt Martha Springer-Blank
wordt Jan Hoekstra
wordt Marja Middelkamp
wordt Trea Eisses-Molema
wordt Radjin Sijpenhof
wordt Anke Gorter-de Heus
wordt Jan Venema
Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!

5 jaar
11 jaar
59 jaar
60 jaar
60 jaar
83 jaar
78 jaar
37 jaar
60 jaar
42 jaar
84 jaar
85 jaar
35 jaar
61 jaar
14 jaar
72 jaar
81 jaar

De Brug

27

Puzzel
In de vorige Brug stond een woordzoeker over de
Bijbelboeken van het Oude Testament. Er waren 33 namen te vinden; de 3
ontbrekende Bijbelboeken waren Maleachi, Obadja en Zacharia.
De nieuwe puzzel is een opgave van het Nederlands Bijbelgenootschap. De
vraag is steeds: over wie gaat het? Schrijf van elk antwoord de eerste letter
op. Je ziet dan in welke taal het grootste gedeelte van het Oude Testament is
geschreven.
o Ik ben koning van Juda. Ik was ziek. Toen bad ik tot God. De profeet
Jesaja vertelde dat ik nog vijftien jaar mocht blijven leven.
o Ik ben een profeet. Ik zit bij de beek. Raven brengen mij te eten.
o Ik ben een tovenaar. Eens reed ik op mijn ezelin. De ezelin was heel
dwars en ik sloeg haar. Toen praatte het dier tegen mij.
o Ik kom uit Moab. Maar ik ging met mijn schoonmoeder naar Israël.
Daar verzamelde ik koren op het land van Boaz. Ik ben de
overgrootmoeder van David.
o Ik ben woedend op mijn broer! Hij heeft mijn vader bedrogen. Hij trok
kleren van mij aan. Hij deed geitenvellen op zijn armen om net zo
harig te zijn als ik. En toen kreeg hij mijn zegen!
o Ik woonde vroeger in een prachtige tuin. Nu niet meer, want mijn man
en ik hebben gezondigd. Ik heb geen moeder, maar zelf ben ik de
moeder van alle levenden.
o Ik was een officier uit het leger van David. Mijn vrouw heet Batseba.
Maar koning David wilde met haar trouwen. Daarom zorgde hij ervoor,
dat ik gedood werd door de vijand.
o Welk woord moet worden ingevuld?
Levend .......... uit de rots. Johannes zegt: Ik doop je met ....., maar na
mij komt iemand die zal dopen met de heilige Geest.
o Ik heb heel lang haar. Ik ben heel sterk. Ik versloeg in mijn eentje
duizend Filistijnen.
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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

