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Ter overdenking 
Meditatie over 1 Petrus 3:8  ‘Tot slot vraag ik u: 
Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb 
elkaar lief als broeders en zusters, wees 
barmhartig en bereid de minste te zijn. 
 

Het is ruim 32 graden als ik dit schrijf. Verleidelijk om dan iets te zeggen over 
mijn warme hart, mijn warme handen en voeten, hoofd en andere ledematen. 
We weten weer wat warmte is in Nederland.  
Opvallend is wel dat dat niet altijd barmhartigheid betekent – wat toch wil 
zeggen dat je iemand een warm hart toedraagt. Tenminste, dat maken wij er 
meestal van. Maar het is ook bekend dat bij grote hitte emoties eerder oplopen. 
We hebben ineens korte lontjes. Gevaarlijk bij deze hitte!  
Maar in de kerk van Jezus dragen we elkaar een warm hart toe! Toch? We 
vergeten even al die pijnlijke situaties waarin het anders ging: Hete hoofden en 
kille harten. Gelukkig is het ook meestal waar, dat we elkaar graag mogen, 
genegenheid ervaren voor elkaar.  
Petrus moedigt aan tot barmhartigheid tegenover elkaar. Maar hij bedoelt wat 
meer, dan wat ik hierboven schreef. Iets wat dieper gaat en ook diepere wortels 
heeft. Want barmhartigheid hoort bij God, de God van Israël, van Abraham, 
Izaäk en Jakob, de God en Vader van Jezus Christus. Hij is barmhartig.  
Dat is maar goed ook – zal Israël vermoedelijk zelf zeggen. Want ook hun 
geschiedenis heeft zwarte bladzijden en pijnlijke episodes, zoals ook onze 
eigen geschiedenis. Het is nog een wonder dat God volhoudt. En dat doet Hij 
wel – voortdurend luisterend naar de klachten van een volk dat zichzelf weer 
eens in de sores heeft gebracht.  
Barmhartigheid gaat over meeleven, over vergeving waar dat nodig is, over 
bevrijding van wie verdrukt wordt. Letterlijk betekent het woord: de arme 
volledig bevrijden van armoede! 
Daar wordt het ineens eens stuk praktischer van. Het gaat om God, die mensen 
in nood in de vrijheid zet. Hoe Hij dat doet is ons wel bekend: Door het offer 
van Jezus, die ons bevrijd van onze duisternis en smerigheid en bittere 
armoede wat eeuwig leven betreft.  
God is barmhartig en laat dat in Jezus zien. Wij als volgelingen van Hem zijn 
dat dan ook. Uit navolging, dankbaarheid, vanwege Gods liefde die zichzelf 
weggeeft en ons leert weg te geven. 
Het aardige is dat de kerk met al haar duistere stukken geschiedenis ook dit 
soort felverlichte bladzijden kent: van hulp aan mensen die niks terug kunnen 
doen, van meeleven met arme en berooide slachtoffers, van bevrijding van wie 
in slavernij zit (zie International Justice Mission!). 
Dus: In de hitte geen oplopende ruzies, maar warme harten! Jezus’ kerk op 
haar best! 
Anne de Vries 
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Aandacht voor elkaar  
Beste mensen, 

Onze vieringen zijn weer begonnen, ook al zitten we wel met al die  
ingewikkelde coronaregels. Dank zij onze raad en hun adviseur Karin 
Middelkamp, die voor haar werk al veel ervaring met deze regels had, kan alles 
op zondagmorgen goed en veilig worden georganiseerd. 

Er wordt nauwkeurig gelet op alle voorschriften van het R.I.V.M.;  en de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden. We ontdekken, dat het hierbij nu eens 
een voordeel is, dat wij maar een kleine gemeente zijn met serieuze senioren! 

Maar gelukkig zijn er ook jongeren die de knoppen kunnen bedienen, 
zodat er muziek en beelden tevoorschijn komen. Helaas mogen we niet zingen 
- een groot gemis - maar er worden best wat mogelijkheden bedacht om 
liederen te horen en beleven! En vooral de ontmoeting met elkaar heeft elke 
zondag weer veel waarde! 

Dat de raad de regels goed kent en toepast werd pijnlijk duidelijk, toen 
ze helaas Wietze Gorter en Jelle Hoekzema volgens die regels niet konden 
toelaten bij een dienst. Als partner en als bezoeker van de zieke Anke Gorter, 
die heel verkouden terugkwam van vakantie, moesten zij eigenlijk in 
quarantaine en in ieder geval geen bijeenkomsten bezoeken. 

Straks geldt dat ook voor Bert en Aly Middelkamp, want die gaan twee 
weken naar Dubai om voor het eerst hun kleindochter te zien. Maar als zij 
daarna terugkomen, moeten ze ook 14 dagen in quarantaine! Dus in totaal 
kunnen ze vier weken niet naar onze samenkomsten. 

Er zijn in deze periode, voor zover ik weet, maar heel weinig zieken in 
onze gemeente: daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Er zijn natuurlijk wel 
veel ouderen, waarvoor we moeten/mogen bidden!  

Wilt u zelf aan de ouderen, die u kunt bedenken, eens een kaartje sturen 
en hen zo bemoedigen! 
Met hartelijke groet 
Anne Duursema 
 

 

 
  Digitale informatie over de  
  Baptisten Gemeente Assen: 
 
   -  www.Baptisten-Assen.nl 
   -  www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen 

 
 
 
 

  

http://www.baptisten-assen.nl/
http://www.facebook.com/BaptistenGemeenteAssen
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Werken in de gemeente 
Het werken in de gemeente verliep in de afgelopen 

tijd anders dan normaal. Gelukkig konden in juli de 
diensten weer starten en kunnen we elkaar dus weer 
ontmoeten. 

Sommigen zijn om begrijpelijke redenen voorlopig 
liever nog even voorzichtig met het  bezoeken van de 
diensten. Laten we hen niet vergeten. 

In juli kon ik ook weer beginnen met het bezoeken 
van enkelen van u. Inmiddels is de vakantieperiode voorbij en staan we aan 
het begin van een nieuw seizoen. Het blijft spannend hoe het met de 
coronabesmettingen zal gaan, maar hopelijk kunnen de diensten en kan ook 
het bezoekwerk de komende tijd toch door blijven gaan. Nog mooier zou het 
zijn als er een vaccin komt zodat alles weer helemaal normaal kan zijn.  

Persoonlijk vind ik het erg fijn om tijdens mijn bezoeken aan u, nader 
kennis te maken. Naast dat het goed is om elkaar beter te leren kennen, vind 
ik het ook heel mooi om met u in gesprek te zijn over de manieren waarop we 
ons geloof beleven.  

Omdat we verschillende mensen zijn, beleven we ons geloof ook 
allemaal anders. In deze diversiteit zien we iets terug van Gods grootheid. God 
schiep diversiteit. Dat zien we bijvoorbeeld in alle verschillende vormen en 
kleuren in de planten- en dierenwereld. Maar we kunnen het ook zien in onze 
opvattingen en geloofsbeleving. 

Helaas kan deze diversiteit ook wel eens verkeerd uitpakken. Dat gebeurt 
als wíj uniformiteit willen creëren. Als de één zijn of haar opvatting of beleving 
aan de ander op wil leggen.  

Als we ons echter laten leiden door onze liefde voor Hem - die zo van 
óns verschilt - en die ons met liefde vervult met zijn liefde voor elkaar, dan gaan 
we ontdekken hoe prachtig en goed het is dat God ons verschillend heeft 
gemaakt en gevormd en blijft vormen.  

Dan gaan we elkaar (of beter: elk-ánder) ook steeds meer waarderen. Ik 
hoop dat we in het elkaar waarderen ook in het nieuwe seizoen samen verder 
groeien. 
Hartelijke groet, 
Jan Brouwer 
Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl 
  

mailto:jan.brouwer@baptisten-assen.nl
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Van het secretariaat 
Allerlei dingen gaan door de Corona-pandemie anders dan we gewend 

zijn, ook in onze gemeente. We hebben intussen een alternatief bedacht voor 
de  opstelling van de stoelen op zondagmorgen: elders in deze Brug leest u 
daarover meer. Op die manier kunnen we onze diensten weer houden; het is 
fijn om die mogelijkheid van ontmoeting weer te hebben. 

Het bezoekwerk in de gemeente staat noodgedwongen ook op een laag 
pitje. Zowel bij onderlinge bezoeken als bij bezoek door onze voorganger 
moeten we uiterst voorzichtig zijn en zitten de Corona-regels ons nogal in de 
weg. Natuurlijk kunnen we elkaar bellen of appen, maar dan heb je toch niet 
op dezelfde manier contact. 

Ook de verschijningsdatum van de Brug hebben we al een paar keer 
aangepast vanwege de huidige situatie. Toen er geen diensten waren, hebben 
we wekelijks nieuwsbrieven gemaakt en daardoor kwam er toen geen Brug. 
Die nieuwsbrieven werden trouwens ook zeer gewaardeerd; onlangs zei 
iemand nog dat die ‘gele briefjes’ elke week zo leuk waren. 

Een belangrijk onderdeel van elke Brug is de aankondiging van onze 
diensten, andere bijeenkomsten en verjaardagen, zoals dat altijd achterin 
staat. Maar toen er geen diensten waren, hoefden we dat ook niet te vermelden 
en er was ook geen Bijbelstudie of Vrouwencontact. Daarom waren er ook 
geen verslagen van verenigingen en bijeenkomsten, dus weinig ‘nieuws’ voor 
De Brug. 

Bij onze Unie gaat dat op dezelfde manier: activiteiten en bijeenkomsten 
kunnen niet doorgaan. Ook de vergaderingen van werkgroepen en commissies 

komen niet bij elkaar: er wordt hoogstens nog 
digitaal vergaderd. Dat is een mooi alternatief, 
maar voor belangrijke zaken toch niet zo effectief 
als gewoon bij elkaar komen om te overleggen. 

In het voorjaar kon de Algemene 
LedenVergadering (ALV) niet worden gehouden; 
dat werd verschoven naar september. Maar die 
datum is nu ook alweer afgezegd, omdat het niet 
verantwoord is met zo’n grote groep mensen 
samen te komen. Gezien de fusieplannen van 
Unie en ABC waren die ledenvergaderingen deze 

keer nog extra belangrijk. Er wordt nu overlegd, hoe de plannen en 
ontwikkelingen verder kunnen gaan. 

Op dit moment is er geen samenzang bij onze diensten en daardoor is 
de muzikale begeleiding van onze diensten ook anders. Afgelopen voorjaar 
zou onze vaste organiste haar aandeel daarin weer oppakken, maar toen 
gooide ‘Corona’ roet in het eten. Sinds Henk Samplonius weer in Assen woont, 
is hij degene die meestal de begeleiding verzorgt; en als hij elders die rol 
vervulde dan konden wij een beroep doen op Ita Dijkstra of Bob Wijnstra.  
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Door ernstige rugklachten kan Ita echter op dit moment niet naar de kerk, 
maar ze hoopt in oktober weer een keer te kunnen spelen. Bob Wijnstra had 
afgelopen voorjaar ook met gezondheidsklachten te maken, maar hij wil het dit 
najaar ook wel weer een keer proberen. 

Als er toch een keer geen organist kan zijn, dan zijn we er inmiddels ook 
een beetje aan gewend, dat liederen via de beamer kunnen worden 
geprojecteerd en afgespeeld. De Corona-situatie heeft ons gedwongen om die 
werkwijze te gebruiken en dat blijft in noodgevallen een alternatief. Maar de 
meeste mensen vinden ‘live-muziek’ toch mooier! 

Elders in deze Brug kunt u meer lezen en  
zien over de aangepaste inrichting van onze 
kerkzaal in verband met de RIVM-voorschriften. 
Daar zijn we eigenlijk al wel aan gewend en dat 
gaat ook allemaal prima. Maar het is wel zaak op 
te blijven letten, met name bij het koffiedrinken na 
de dienst. Dat is altijd erg gezellig en kan er toe 
leiden, dat de ander-halve-meter regel soms 
even wordt vergeten … 

We willen graag in blijdschap en vreugde 
genieten van onze samenkomsten en dat gevoel 
meenemen naar huis. Laten we samen goed op 
alle regels letten, zodat we niet onbewust ook nog iets anders meekrijgen naar 
huis … 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp 
 

 

Wijzigingen adressenbestand 
Afgelopen voorjaar heeft iedereen een nieuw 

adressenboekje gekregen, waarin alle leden en vrienden 
van onze gemeente zijn vermeld met de aanvullingen en 
wijzigingen, zoals die zijn doorgegeven.  

Er zijn echter ook verschillende vermeldingen nog 
gebaseerd op oudere gegevens, die vermoedelijk niet 
helemaal juist meer zijn. In de komende periode zullen we 
gericht contact opnemen met degenen, waarvan 
vermoedelijk verouderde gegevens in ons 
adressenbestand staan. Dat betreft veelal kinderen, die inmiddels niet meer 
thuis wonen maar nog wel op dat adres staan ingeschreven.  

Wilt u dat ook eens contoleren bij uw eigen gegevens en veranderingen 
doorgeven aan het secretariaat, bij voorkeur per mail: secretariaat@baptisten-
assen.nl. We vragen u zorgvuldig om te gaan met het adressenboekje en de 
gegevens nooit aan anderen te verstrekken.  

mailto:secretariaat@baptisten-assen.nl
mailto:secretariaat@baptisten-assen.nl
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Geen Bijbelstudie-avonden 
Er kunnen op dit moment helaas geen Bijbelstudie-avonden worden 

gehouden. Gebruikelijk zijn die bijeenkomsten bij een van de deelnemers thuis, 
maar de groep is te groot om dat nu te doen en daarbij de onderlinge afstand 
te handhaven. 

Pieter en Hanna-Ruth willen weer invulling 
geven aan de bijbelstudie via filmpjes waarop 
gereageerd kan worden, zoals dit in het voorjaar 
ook is gedaan. Het plan is om dit eens per maand 
te doen vanaf september. De bijbelstudiegroep krijgt 
vanzelf bericht als het eerste filmpje online staat. 

Als u ideeën of wensen heeft voor een bijbelgedeelte of thema, laat het 
dan vooral weten aan Pieter of Hanna-Ruth! 

Gaat u normaal niet naar de bijbelstudie maar wilt u op deze manier ook 
wel meedoen, geef dat dan gerust even door! Dat kan ook via Anke Gorter. 
 

 

Persoonlijke berichten 
“Oranje reisplannen” 
Eind augustus gaan wij op reis naar Dubai, hoewel daarvoor een ‘oranje’ 
reisadvies geldt; zoals voor alle bestemmingen buiten Europa. Een oranje 
reisadvies betekent, dat ‘niet noodzakelijke reizen afgeraden worden’. 

Zoals in de vorige Brug stond, is op 3 mei onze 
kleindochter Isabella in Dubai geboren en we 
hebben haar nog niet ‘echt’ kunnen zien. 
Natuurlijk wel vaak via tablet of telefoon contact 
gehad en gehoord hoe ze al groeit en zich 
ontwikkelt. Maar dat maakt het verlangen om 
echt bij hen te zijn alleen maar groter. 
Daarom is het voor ons – als grootouders - nu 
als een ‘noodzakelijke reis’, om weer een keer 
naar Dubai te gaan. Met de nodige 
maatregelen blijkt dat ook wel te kunnen. De 
Corona-regels zijn daar vergelijkbaar met hier 
en er is daar ook een uitstekende 
gezondheidszorg. 
We hopen in Dubai de komende weken te 
kunnen genieten van onze kleindochter 

Isabella en natuurlijk ook van het gezelschap van Erik en Lara. Na terugkomst 
moeten we dan nog wel een paar weken in quarantaine, maar dat hebben we 
er graag voor over. 
Bert en Aly Middelkamp  
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Brug - bijdrage 2020 
Aan de lezers van De Brug 

Na de zomer versturen we traditioneel bij de Brug een acceptgiro voor 
een extra bijdrage. Deze bijdrage werd 
gekoppeld aan de kosten van De Brug, 
maar is ook in het algemeen belangrijk 
voor de begroting van onze gemeente. 
Daarom vragen we aan iedere lezer om 
een bijdrage. Soms wordt gedacht, dat die 
bijdrage alleen nodig is als men De Brug 
‘op papier’ in de bus krijgt, maar zo is het niet bedoeld. Ook aan mensen, die 
de Brug per mail ontvangen, vragen we deze bijdrage voor onze gemeente. 

Voor veel mensen is De Brug een belangrijke manier om contact te 
houden met de gemeente. Als men niet (meer) in staat is de diensten te 
bezoeken, dan mist men de ontmoetingen op zondagochtend. Door de 
Corona-situatie heeft iedereen ervaren hoe dat is, als je op zondag niet naar 
de dienst kunt. En nog steeds is het voor sommige mensen niet mogelijk om 
weer naar de Componist te komen. 

Tijdens de Corona-periode is De Brug minder vaak verschenen, maar is 
er binnen de gemeente wel een wekelijkse nieuwsbrief verspreid. Daar hebben 
velen belangeloos aan meegewerkt: we merkten daarmee hoe belangrijk het 
is om ook schriftelijk contact te onderhouden binnen onze gemeente. Er is in 
de afgelopen tijd ook meer gebruik gemaakt van onze website en van 
Facebook. Normaalgesproken zijn deze digitale uithangborden vooral 
belangrijk, zodat gasten ons kunnen vinden. Maar in de Corona-periode kregen 
we steeds meer ‘digitale bezoekers’, bijvoorbeeld om het ‘Luister-Lied’ te 
horen. 

Naast De Brug zijn er dus nog verschillende andere communicatie-
kanalen in onze gemeente: de mededelingen voor de dienst en het praatje bij 
de koffie na de dienst; bezoeken, vergaderingen en brieven; E-mail, website 
en Facebook; en dus de nieuwsbrieven en de Bruggen. Niet iedereen ziet en 
leest alles, maar samen bereiken we daarmee heel wat mensen. 

Al die mensen voelen zich betrokken bij onze gemeente en dragen haar 
een warm hart toe. Dat merken we uit reacties en horen we van contacten. We 
hopen dat velen onze gemeente ook financieel willen steunen, daarvoor sturen 
we bijgaande acceptgiro. En hoewel het dus om bredere communicatie gaat, 
noemen we dit toch -heel traditioneel - een ‘jaarbijdrage voor De Brug’. 

Je kunt de toegezonden acceptgiro gebruiken of de bijdrage overmaken 
op rek.nr. NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-
geregistreerd). Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
Bert Middelkamp 
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Aangepaste indeling kerkzaal 

De indeling van onze kerkzaal in de Componist is gewijzigd. Om te zorgen voor 
een veilige opstelling van de zitplaatsen is alles een kwartslag gedraaid. We 
gebruiken daarbij ook een stukje van de andere zaal en de ingang is op een 
andere plek. Op die manier is gezorgd voor voldoende afstand en ook de 
nodige loopruimte.  

Naast enkele rijen met stoelen zijn 
er ook rijen met twee stoelen 
naast elkaar: voor mensen uit 
hetzelfde gezin. In de praktijk blijkt 
dat we zo op zondagmorgen wel 
genoeg zitplaatsen hebben. Maar 
mochten er meer mensen komen, 
dan kunnen zij ook bij de 
koffietafel zitten: daarvandaan is 

er ook goed zicht op de voorganger en de beamer. 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken: dat kan bij de koffietafels, 
maar achter in de kerkzaal staan ook tafeltjes. Het is de bedoeling dat iedereen 
blijft zitten; dus niet staan of rondlopen. Koffie of thee worden rondgebracht bij 
alle tafels. 
We zorgen in de Componist ook 
voor voldoende ventilatie: er 
staan ramen en (buiten-)deuren 
open en de airco-installatie wordt 
gebruikt, vooral voor de dienst. 
Het kan daardoor wat fris zijn en 
op sommige plekken kan tocht 
ontstaan. U kunt dan gerust op 
een andere stoel gaan zitten; of neem een vest of een sjaaltje mee. 
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Er is geen samenzang bij onze diensten, maar er kan naar liederen worden 
geluisterd. Soms zijn dat opnames van YouTube, die via de beamer worden 
afgespeeld. Maar er worden ook liederen op het orgel gespeeld, waarbij u zelf 
de tekst kunt meelezen of die tekst wordt gedeclameerd. Dat is ook een 
prachtige manier om samen van een lied te genieten; het is net of de woorden 
dan nog meer doordringen! 

 

De collecten staan bij de uitgang, zodat er tijdens de dienst geen heen-en-
weer-geloop is. Om diezelfde reden hebben we bij het Avondmaal brood en 
wijn in één keer uitgedeeld; de wijn in kleine bekertjes. Iedereen houdt dat dan 
zelf even vast tot we gezamenlijk eten of drinken. 
Bij de ingang vragen we of u gezond bent en worden alle namen genoteerd op 
de presentielijst. Mocht er ooit achteraf blijken dat toch iemand besmet was, 
geef dat dan direct door aan het bestuur. We weten dan precies wie er ook in 
de kerk waren en kunnen iedereen informeren en waarschuwen; de oproep zal 
dan zijn dat ieder zich direct laat testen.   
Met al die maatregelen voldoen we aan de RIVM-voorschriften, maar verder 

ligt het vooral aan onszelf. 
Houdt voldoende afstand, 
hoest of nies in de elleboog, 
was uw handen en blijf thuis bij 
klachten. Als wij samen op 
deze manier onze 
verantwoordelijkheid nemen, 
dan mogen we er verder ook 
op vertrouwen dat de Heer ons 
blijft beschermen. 

Van harte welkom bij onze diensten in de Componist: elke zondagmorgen om 
10 uur!  
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Vrouwencontact 
 
Op woensdag 19 augustus kwamen 
de dames van Vrouwencontact weer 
bij elkaar.  
 

 
Meestal wordt er in de zomer een uitstapje georganiseerd, maar dat kon op dit 
moment niet. 
 
 
Daarom was 
iedereen 
uitgenodigd voor 
een gezellige 
ontmoeting bij de 
familie 
Middelkamp in de 
tuin.  
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Sommigen hadden elkaar 
al een poos niet gezien, 
dus er was genoeg om 
over bij te praten. 
 
 

 
Er was koffie en thee en natuurlijk 
ook iets lekkers er bij.  
Zo hebben ze genoten van deze 
gezellige zomerontmoeting. 

 
 
We hopen in september weer 
onze gebruikelijke bijeenkomst te 
kunnen houden: die is gepland op 
woensdag 23 september, ’s 
middags om half drie in De 
Componist. 
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Uitnodiging Gemeentevergadering 
Aan de leden en vrienden van de gemeente. 

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering, 
die zal worden gehouden op zondag 25 oktober  vanaf 11.15 uur in ‘De 
Componist’, aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na de 
gemeentevergadering is er rond 12 uur een broodmaaltijd. 

In het voorjaar is onze gemeentevergadering afgelast door de heersende 
Corona-crisis. Daarom zullen we dit najaar formeel nog de (financiële) 
jaarstukken moeten afhandelen.  

Intussen konden ook de Algemene Ledenvergaderingen van Unie en 
ABC niet doorgaan, maar zijn er wel gesprekken geweest over de 
voorgenomen fusie. Bij onze vergadering zullen we daarover bijpraten, mede 
als voorbereiding voor de volgende ALV die in november is gepland en waar 
de geplande fusie van Unie en ABC centraal zal staan. 

Sinds enkele jaren houden we onze gemeentevergaderingen op een 
zondag na de dienst, zodat meer mensen de gelegenheid hebben er bij te zijn. 
Het is de bedoeling om de dienst van die ochtend thematisch te laten 
aansluiten bij de vergadering, zodat het een ‘gemeenteochtend’ wordt, die we 
afsluiten met een broodmaaltijd. 

Hieronder de agenda voor zondag 25 oktober; het verslag 20-10-2019 
hebt u in het voorjaar al ontvangen samen met de financiële overzichten voor 
dit jaar. We rekenen graag op uw aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn 
welkom. Voor de inkopen voor de broodmaaltijd horen we graag even of u er 
die ochtend kunt zijn. Ook als u verder vragen of reacties heeft, kunt u contact 
opnemen met een van de bestuursleden.  

Namens het bestuur, Bert Middelkamp, secretaris. 
 

 

Agenda gemeentevergadering zondag 25 oktober vanaf 11:15 uur: 
1. Opening 
2. Mededelingen  
3. Verslag vorige gemeente-vergadering op 20 oktober 2019 
4. Jaarstukken, met statistiek, financieel verslag,  

kascontrole en begroting 2020 
5. Bestuurszaken en Gemeente Ontwikkeling:  

stand van zaken en voortgang 
6. Uniezaken – voortgang Unie-ABC: 

voorbereidingen AV en afvaardiging 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 

+ 12:00 uur: Gezamenlijke broodmaaltijd  
   als afsluiting van deze gemeenteochtend 
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Zondagsschool 
In juli hebben we enkele zondagen zondagsschool gehouden. We hoorden 
verhalen over Salomo en over Gods schepping. Ook luisterden we naar liedjes 
hierover en maakten er werkjes bij. Het was leuk om zo weer samen op onze 
zondagsschool bezig te zijn. In de komende maanden zullen we met het 
Bijbelboek Mattheus bezig zijn en 
daarover verhalen horen. 
We kregen weer bericht van de 
‘Schoenendoosactie’ en we hebben 
folders besteld over deze actie in het 
najaar: zo gauw ze binnenkomen kan 
iedereen zo’n folder krijgen. In 
september en oktober zullen we op de 
zondagsschool bezig zijn met het 
versieren van schoenendozen, 
spelletjes maken en het inpakken van 
dozen. 
In oktober zal er in de kerk elke zondag 
een doos staan, waar u spullen voor de 
schoenendozen in kunt leggen, zodat 
we daarmee extra dozen kunnen 
vullen. Ook kunt u dan de zelfgemaakte 
handwerkjes enz. inleveren. Mocht u 
geen gelegenheid hebben om iets te 
maken of in te leveren, dan kunt u ook 
geld geven voor de verzending van alle 
dozen. Dat kunt u overmaken naar de 
penningmeester – Jelle Hoekzema – en zet er dan even bij , dat het voor de 
schoenendoosactie is; dan regelt Jelle wel dat het op de goede plek komt. 
Alvast bedankt voor alles, namens de kinderen: we hopen weer veel kinderen 
blij te maken met een doos.  

In november zullen de dozen weer 
worden verzameld voor transport, 
dus binnen onze gemeente moeten 
ze voor eind oktober worden 
ingeleverd. Het transport 
klaarmaken zullen wij weer samen 
doen met de fam. Schaaphok van 
De Ark. In de volgende Brug leest u 
daarover nog wel meer. Als er 
intussen vragen zijn, bel dan 
gerust. 

Groetjes van de zondagsschoolleiding  
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Foto’s van toen 
Lieve mensen, 
Deze keer zou het opschrift bij deze rubriek kunnen zijn: ‘zoek de verschillen’...! 
Twee foto’s zijn van november 2014 en de andere beide van juli 2020 ...  

 
Mij bekruipt het gevoel van heimwee ... heimwee naar ‘vroeger’ … maar wat is 
vroeger ... eigenlijk is elke foto van vóór maart 2020 goed ...  
Ik vind het fijn om op zondag weer bij elkaar te komen, maar de heimwee naar 
voor de Corona-tijd blijft ... en ik denk dat het bij u ook zo is ...  

 
Maar toch weten we dat we hieraan zullen moeten wennen; ik ben bang dat 
deze periode best nog wel een poosje zal blijven duren, helaas ...  
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En aan de andere kant is er toch een gevoel van blijdschap; blijdschap omdat 
wij, als gemeente, tot nu toe gespaard zijn gebleven; ook alle ouderen (en wij 
hebben er heel veel ...) zijn niet ziek geworden of nog erger ...  

 
Dus toch blijdschap en ook dankbaarheid; wij hebben het niet zelf in de hand; 
we kunnen heel goed afstand houden, maar soms ben je op het verkeerde 
moment op de verkeerde plaats ... we hoeven het niet op te zoeken, maar soms 
is het een kwestie van pech ...  

Dus toch een heel blije 
fotorubriek; vol dankbaarheid 
naar onze Heer en Heiland 
voor Zijn bescherming! Laten 
we hopen en bidden dat Hij 
ons veilig door deze periode 
heen loodst zodat wij - over 
een poosje - weer net zo 
kunnen zitten als op de oude 
foto’s, gezellig vlak bij elkaar!  

 
Heel veel liefs en houd vooral afstand; zorg goed voor uzelf en voor anderen!  
Anke Gorter  
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Berichten van de Unie 

Noodhulp voor Beiroet: 
Unie en ABC stellen het Noodfonds open voor 

giften voor het zwaar getroffen Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Onze 
Libanese partner is daar onmiddellijk in actie gekomen om noodhulp te 
verlenen. Bij de ontploffing vielen honderden doden en duizenden gewonden. 
Naar schatting 300.000 mensen zijn dakloos geraakt.  

Unie en ABC werken in Libanon samen met de organisatie LSESD, die 
ook de opvang van Syrische vluchtelingen 
ondersteunen. Zij zijn samen met lokale 
kerken onmiddellijk in actie gekomen: ze 
helpen met het opruimen van puin en 
verstrekken maaltijden en 
hygiëneproducten. In het ‘Arab Baptist 
Theological Seminary’ worden veertig 
gezinnen opgevangen die hun huis 
hebben verloren. 

Ook de Beirut Baptist School (met 1300 scholieren van kleuterschool tot 
hogeschool) is ernstig beschadigd. Er wordt onderwijs gegeven, maar er zijn 
ook wekelijkse diensten en Bijbelstudiebijeenkomsten. Om dit werk voort te 
zetten, moeten veel reparaties worden uitgevoerd. 

Via het Noodfonds van de Unie wordt ondersteuning gegeven, die zonder 
omwegen terecht komt bij christelijke kerken en organisaties in Libanon. U kunt 
daarvoor ook zelf rechtstreeks een bijdrage overmaken op rekening NL14 
TRIO 0391 0156 13, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten, onder vermelding 
van 'Noodhulp Beiroet’.  

De Baptisten Gemeente Assen heeft al een bijdrage voor Beiroet overgemaakt, 
mede vanuit de regelmatig gehouden collecten voor het Noodfonds. 

 
175 jaar Baptisme in Nederland: 
Op 15 mei was het precies 175 jaar geleden dat de eerste 
Baptisten gemeente in Nederland werd gesticht. Ter 
gelegenheid daarvan is het boek 'Terug naar de toekomst' 
verschenen, onder redactie van Teun van der Leer en Arjen 
Stellingwerf. In het boek wordt de geschiedenis van het 
Nederlandse baptisme verteld in portretten van tien 
verschillende personen uit de negentiende en twintigste eeuw 
die een belangrijke rol hebben gespeeld: van Johannes Elias Feisser tot en 
met Olof de Vries. Daarnaast wordt een vertaalslag gemaakt naar de relevantie 
van het baptisme van nu: wat kunnen gelovigen in deze tijd leren van deze 
personen en wat waren hun belangrijkste bijdragen aan het baptisme van nu? 
Het boek is te bestelen via www.baptisten.nl 
 

http://www.baptisten.nl/
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Fusie Unie en ABC:  
Update: bestuurlijk fuseren en nieuw 
bestuur.  
In juni vergaderden de besturen van Unie 
en ABC weer met elkaar. Mede met het 
oog op de coronacrisis moest over de 
volgende stappen in het fusietraject 
worden nagedacht. 
Kort samengevat is er toen afgesproken, 
dat de uitgestelde Algemene Vergadering in september ook niet door kan gaan 
in verband met de nog steeds heersende Corona-crisis. Daardoor komen de 
voorbereidingen van de geplande fusie in de knel: het is niet meer mogelijk om 
tijdig de nodige besluiten te nemen.  
Daarom komt er een aangepast voorstel voor de ledenvergaderingen in 
november, waarbij de besturen voorstellen om nu eerst alleen bestuurlijk te 
fuseren. Dat wil zeggen dat er één bestuur komt, gekozen door beide 
ledenvergaderingen en verantwoordelijk naar beide ledenvergaderingen van 
ABC en Unie. Als de ledenvergaderingen deze richting herkennen, gaan we 
daarmee van drie overlegorganen (twee besturen en de Commissie van 
Eenheid) naar één bestuur.  
Dat nieuwe bestuur gaat vervolgens werken aan verdere harmonisatie van 
financiën, personeelszaken, etc. Ook zou zij het proces om tot een nieuwe 
naam en een nieuw beleidsplan te komen kunnen uitzetten. Voorwaarde is wel 
dat beide huidige besturen voldoende op sterkte zijn om tot één nieuw bestuur 
te komen. De Unie moet dan wel enkele nieuwe bestuursleden zoeken omdat 
enkele huidige bestuurders aan het einde van hun (verlengde) bestuurstermijn 
komen. 
 

In Assen hopen we bij onze gemeentevergadering in oktober een nadere 
toelichting over de fusie aan de gemeente te kunnen geven. 

 
 

Agenda Unie-activiteiten 

4 september Startdag en diplomering Baptisten Seminarium 

1 november Reiling Lezing 

2 november Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag, thema: LIFE 

13 november McClendon-lezing met Ryan Andrew Newson 

18 november Algemene Vergadering in Veenendaal 

Meer informatie: www.baptisten.nl 
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EH: basis voor je toekomst! 
Ben je op zoek naar verdieping van je geloof, persoonlijke ontwikkeling en/of 
een goede studiekeuze? Kies voor een goede basis voor je toekomst en start 
in september met een opleiding van de Evangelische Hogeschool! 
De opleidingen van de EH zijn maatwerk: we kijken naar jouw persoonlijke 

situatie en naar wat jij nodig hebt. Met 
ons onderwijs hopen wij dat je mag 
ontdekken dat (en hoe) je vanuit een 
levende relatie met God van 
betekenis kunt zijn voor je omgeving. 
Het Basisjaar is een tussenjaar voor 
jongeren met een havo-, vwo- of mbo 

niveau 4-diploma als voorbereiding op een studie aan hbo of universiteit. Met 
ingang van het nieuwe cursusjaar biedt de EH ook de M-Route aan, een 
opleiding speciaal bedoeld voor jongeren met een mbo niveau 2 of 3 diploma, 
en die zij naast hun baan kunnen volgen. Ook nieuw is de cursus Studiekeuze, 
een cursus gericht op een studiekeuze die past bij jouw persoonlijkheid, 
interesses, kwaliteiten en talenten. De cursus Persoonlijke ontwikkeling is een 
programma van tien vrijdagen voor volwassenen die verdieping zoeken op 
persoonlijk en geloofsgebied. 
Benieuwd naar wat de EH voor jou kan betekenen? Er zijn verschillende 
mogelijkheden om de school tijdens een open dag in Amersfoort fysiek te 
bezoeken. Je krijgt dan een toelichting op het onderwijsprogramma, je kunt de 
sfeer te proeven en luisteren naar ervaringen van studenten. Opgave via 
www.eh.nl is verplicht. 
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NBG berichten 
NBG-actie ‘Wat deel jij?’ inspireert tot omzien naar elkaar 
 

Het coronavirus liet zien dat zorgzaamheid, saamhorigheid en aandacht 
voor elkaar onmisbaar zijn in de samenleving. Daarom lanceren het 
Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap deze 
campagne ‘Wat deel jij?’ Met blogs, producten, teksttegeltjes en verhalen wil 
het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot barmhartigheid. 

 ‘Het afgelopen voorjaar 
stond niet alleen in het teken 
van lockdown en afstand 
houden, maar we probeerden 
juist ook naar elkaar om te zien 
en voor elkaar te zorgen,’ aldus 
Rieuwerd Buitenwerf, directeur 
van het Nederlands en het 
Vlaams Bijbelgenootschap. 
‘Bijbelse waarden als: zorg 
voor kwetsbaren, omzien naar 
elkaar en aandacht voor 

mensen dichtbij en ver weg, kregen veel nadruk.’ 
Daarover lezen we ook in Matteüs 25:40 (NBV); daar zegt Jezus: “Alles 

wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders 
of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” De voorbeelden die Hij geeft – 
zoals hongerigen voeden, zieken verzorgen, eenzamen bezoeken – zijn 
bekend geworden als ‘de werken van barmhartigheid’. Ook al is het leven 
intussen voor velen van ons alweer wat gewoner geworden, de oproep van 
Jezus om naar elkaar om te zien, blijft van kracht. 

Lange tijd waren de werken van barmhartigheid voor christenen een 
inspiratiebron om zich in te zetten voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van 
de mensen om hen heen. Recent voegde paus Franciscus er nog een werk 
aan toe: de zorg voor de schepping. 
In ‘Wat deel jij?’ gaan we op zoek naar barmhartigheid in deze tijd. Welke 
‘werken van barmhartigheid’ doen mensen nu? Ook gaan we na hoe de Bijbel 
ons kan inspireren om te groeien in naastenliefde, zorgzaamheid en wijsheid.’ 
Op de website van het Bijbelgenootschap staat meer informatie over deze 
actie: www.bijbelgenootschap.nl/watdeeljij. Er is ook een nieuwsbrief over dit 
onderwerp, waarvoor je je kunt aanmelden. Deze nieuwsbrieven bevatten een 
bijbelse blog of podcast, een aansprekend persoonlijk verhaal, een praktische 
activiteit en/of een teksttegeltje met waardevolle woorden. Wat je zelf ontvangt, 
kun je delen met mensen die bemoediging, troost of hulp kunnen gebruiken. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl  

http://www.bijbelgenootschap.nl/watdeeljij
http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Diensten 
 

Zondag 30 augustus 6 september 

Voorganger Petra de Kruijf Anne de Vries 

Begroeting Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda 

Mededelingen Anke Gorter Jelle Hoekzema 

Raadskamer Jelle Hoekzema Gea Buwalda 

2e collecte Huisvesting Vieringen 

Bijzonderheden  
Viering 
Heilig Avondmaal 

Begeleiding in overleg Henk Samplonius 

Geluid Wietze Gorter Hans Romijn 

Beamer Hans Romijn Marleen Samplonius 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda 

Koffie Fam. Duursema Fam. Buwalda 

Koster Jaap van Spengen Jelle Hoekzema 

Taxi zr Niezing Jelle Hoekzema Petra Wilhelmus 

   

 

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

13 september 20 september 27 september Zo 

Bert Wijchers Pieter Jager Jan Brouwer Vo 

Wietze Gorter Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Bg 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda Anke Gorter Me 

Bob Wijnstra Anke Gorter Bert Middelkamp Ra 

Stichting Present Bloemen Open Huis Co 

  Startzondag Bz 

Henk Samplonius Henk Samplonius Bob Wijnstra Be 

Gerrit Buwalda Karin Middelkamp Wietze Gorter Ge 

Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Karin Middelkamp Hans Romijn Bm 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda Aly Middelkamp 
Cr 
 

Zo 

Wietske Moddejonge 
en Jantje Bos 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema Kf 

Wietze Gorter Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Ks 

Anne Duursema Jelle Hoekzema Petra Wilhelmus Ta 

    

 

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 4 oktober 11 oktober 

Voorganger Wolter Greven Jan Foppen 

Begroeting Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Mededelingen Bert Middelkamp Anke Gorter 

Raadskamer Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema 

2e collecte Kinder- en jeugdwerk Gemeente-ontwikkeling 

Bijzonderheden 
Viering 
Heilig Avondmaal 

 

Begeleiding Henk Samplonius Henk Samplonius 

Geluid Hans Romijn Gerrit Buwalda 

Beamer Marleen Samplonius 
Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp 

Koffie Fam. Middelkamp Fam. Buwalda 

Koster Wietze Gorter Jaap van Spengen 

Taxi zr Niezing Anne Duursema Jelle Hoekzema 

   

 
  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

18 oktober 25 oktober  1 november Zo 

Bert van Drogen Melchert Dijkstra Gerry de Vries Vo 

Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda Bg 

Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema Gea Buwalda Me 

Gea Buwalda Bert Middelkamp Anke Gorter Ra 

Huisvesting N.B.G. Vieringen Co 

 

Aansluitend: 
Gemeentevergadering 
en 
Broodmaaltijd 

Viering 
Heilig Avondmaal 

Bz 

Henk Samplonius Ita Dijkstra Henk Samplonius Be 

Karin Middelkamp Wietze Gorter Hans Romijn Ge 

Karin Middelkamp Hans Romijn Marleen Samplonius Bm 

Gea Buwalda Aly Middelkamp Petra Wilhelmus 
Cr 
 

Zo 

Wietske Moddejonge 
en Jantje Bos 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema Kf 

Jelle Hoekzema Wietze Gorter Jaap van Spengen Ks 

Anne Duursema Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 
 

23 september 
om 14:30 uur 
 

Vrouwencontact in de Componist 

 

5 oktober  
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergadering 
Fam. Buwalda 
Vondellaan 53 

 

Het is niet mogelijk  
onze bijeenkomsten nu  
te houden bij iemand thuis 
 

Gèèn Bijbelstudie 
Vaste deelnemers 
krijgen bericht over 
alternatieve opgaven 

 

25 oktober 
vanaf 11:15 uur 
 

Gemeentevergadering 
en Broodmaaltijd 

Na onze dienst 
in de Componist 

 

Wijzigingen of aanvullingen in geplande bijeenkomsten zullen worden 
doorgegeven bij de mededelingen; of vraag zelf even om informatie. 

 

 

 

De verjaardagskalender 

Op  27-8    wordt   Gerda Gietema-Buijs     64 jaar 
Op  28-8    wordt   Willem Danker      81 jaar 
Op  29-8    wordt   Rogier de Jonge      12 jaar 

 

Op    6-9    wordt   Ita Dijkstra       71 jaar 
Op  12-9    wordt   Bernard Middelkamp     30 jaar 
Op  16-9    wordt   Gerrit Buwalda      73 jaar 
Op  26-9    wordt   Diana Bakker       54 jaar 
Op  26-9    wordt   br. H. Sanders      82 jaar 
Op  27-9    wordt   Roelie Dikkens-v.d. Wal     84 jaar 

 

Op    3-10  wordt   Miriam Bos       42 jaar 
Op    4-10  wordt   Riet de Vries       79 jaar 
Op    5-10  wordt   Thea Zuidema-Linker     74 jaar 
Op  19-10  wordt   Joost van Spengen     26 jaar 
Op  30-10  wordt   Aly Middelkamp-Dusseljee    63 jaar 

 

Op    1-11  wordt   Wim Eisses       63 jaar 
Op    2-11  wordt   Ria Hoekstra-Sluman     86 jaar 
Op    4-11  wordt   Wietske Moddejonge-de Wind    81 jaar 
Op    5-11  wordt   Pieter van Wingerden     40 jaar 
Op    8-11  wordt  Marijke v Spengen-Ekkelenkamp  63 jaar 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst! 
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Puzzel 

In de vorige Brug stond een woordzoeker over 
Pinksteren: kon u alle 22 woorden vinden?  
Deze keer een woordzoeker over Bijbelboeken 
met een uitdagende opdracht: streep hieronder de namen van 36 Bijbelboeken 
uit het Oude Testament weg. Welke acht namen van boeken uit het Nieuwe 
Testament kun je maken van de overgebleven letters?  
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Samenkomsten   in de ‘De Componist’, Paganinilaan 15, Assen  

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

Secretaris 
postadres 

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

Penningmeester 
 
bijdragen          
en giften 

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

Website 
Facebook  

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

  

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

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

 

 

DRUKWERK 
 
Afzender: 
Kennemerland 44 
9405 LK Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

