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Ter overdenking 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht  
voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,  
maar heeft licht dat leven geeft.’ Johannes 8:12 
 

Het licht in de wereld is reddend verschenen. Hoe vaak zou dit 
overbekende kerstlied in deze adventsperiode weer klinken? Een tijd waarin 
de dagen kort zijn en de nachten lang. Waarin we weer uitkijken naar het licht. 
Toeleven naar het kerstfeest.  

Jezus noemt zichzelf het licht voor de wereld. En Hij noemt ons het licht 
in de wereld. Niet omdat we vanuit ons zelf van die lichten zijn, maar omdat we 
dicht bij Hem, dicht bij het licht mogen komen. Hoe dichterbij we bij de Here 
Jezus komen, hoe meer zijn licht op ons afstraalt. Het is als de zon en de maan. 
Zo gauw de maan wordt verlicht door de zon, kunnen we de maan zien. En ook 
andersom, als de zon de maan niet beschijnt, dan zien we die maan niet. Jullie 
zijn het licht in de wereld, zegt de Here Jezus tegen ons. Hoe dichter we bij de 
Here Jezus leven, hoe dichter we bij het licht zijn, hoe meer we gezien worden. 
Daar hebben we geen invloed op. Jezus zegt ook niet dat we het licht mogen 
zijn of kunnen zijn, maar we zijn het gewoon. Het licht in de wereld van 
vandaag.  

Dat heeft ook consequenties in deze tijd. Je wordt gezien, of je het nu 
leuk vindt of niet. We leven in een donkere tijd. Een tijd van pessimisme, van 
vermeende complotten, waarin mensen elkaar wantrouwen. Een tijd van 
egoïsme, van zinloos geweld, waarin mensen elkaar het licht in de ogen niet 
gunnen. We leven in een samenleving waarin veel mensen zich niet meer veilig 
voelen. Een tijd met een rondwarend virus, dat ons belemmert in ons doen en 
laten, onze vrijheid beperkt. We moeten er rekening mee houden, hoe 
donkerder het wordt hoe zichtbaarder we zijn.  

Dat blijkt elke keer weer als we als kerk met teveel mensen bij elkaar 
komen, als we gaan zingen of als we geen mondkapjes gebruiken. Alles wat 
je doet of misschien nalaat wordt gezien en besproken en breed uitgemeten in 
de krant van morgen. De kerk schijnt een uitzonderingspositie te hebben, iets 
met de grondwet of zo. En dan wordt er op je gelet! Ik hoor mensen wel eens 
zeggen dat de kerken onder een vergrootglas liggen. Maar liggen we echt 
onder een vergrootglas? Of zijn we zo zichtbaar omdat we het licht in de wereld 
zijn. In een donkere wereld word je als lichtdrager steeds beter en steeds meer 
gezien. Wat kun je dan als gelovige een verschil maken in de huidige 
samenleving. Door hoe je met elkaar en met de mensen om je heen omgaat. 
Door een optimistisch geluid te laten horen tussen al die pessimistische 
geluiden door. Ook dat wordt zichtbaar. 

Je bent het licht in de wereld, je mag lichtdrager zijn van 
de Here Jezus, zijn licht laten schijnen. Hoe zien de mensen 
jou?  
Ds. Jan Foppen.  



4  De Brug 
 

 

Aandacht voor elkaar  
In de huidige Corona-situatie klinkt ook vanuit onze 

regering de oproep om meer ‘aandacht voor elkaar’ te 
hebben. Bij de persconferenties van Rutte en de Jong 
krijgen we regelmatig opdracht om naar elkaar om te zien. 
Ze denken misschien origineel te zijn, maar in onze 
gemeente gebruiken we ‘aandacht voor elkaar’ al vele jaren! 

Het is best moeilijk om elke keer volledig te zijn, maar 
gelukkig krijg ik vanuit diverse hoeken dingen doorgegeven om hier te noemen. 
Ik begin deze keer even met Diana Bakker: zij kreeg een vervelende uitslag in 
haar gezicht. Via de huisarts werd ze doorverwezen naar de dermatoloog in 
het ziekenhuis, waar nu verder onderzoek wordt gedaan. 

Ita Dijkstra wacht nog steeds op een operatie aan haar rug, 
dat vraagt veel geduld. Ondertussen moet Melchert - haar man - 
aan zijn voet geopereerd moet worden. 

Roelie Dikkens had last van een ontsteking aan haar 
gebit, maar dat wordt nu behandeld. 

Renate Niezing heeft nog veel last van haar rug en met 
nu ook nog een blaasontsteking erbij, kon ze niet naar kerk; 
dat is een hele straf voor haar. 

Marty Westerhof heeft last van een ontsteking aan 
haar been en kan daardoor nauwelijks lopen; een kuur leek 
haar te helpen maar daarna kwam de ontsteking weer terug.  
De oorzaak is niet duidelijk.  

De geplande operatie van Hans Romijn is nog weer 
een tijdlang uitgesteld; naast de drukte in ziekenhuizen 
heeft dat ook te maken met medische oorzaken. 

Jan en Ria Hoekstra laten weten, dat het goed met 
hen gaat. Ze doen de hartelijke groeten aan de gemeente 
en zijn blij met alle kaartjes, telefoontjes, enzovoort. 

Verder vragen we ook aandacht voor alle oudere 
leden, die al tijden niet in de kerk kunnen komen. Ze 
willen best wel graag bezoek hebben, hoewel dat door 
de Corona-situatie vaak niet mogelijk is. Maar even 
bellen mag natuurlijk nog wel! 

Verder hoop ik dat we samen een goede kerst 
kunnen vieren, ondanks de beperkingen in deze 
Corona-tijd. En dat we ook voor het nieuwe jaar veel 
zegeningen mogen ervaren. 

‘We gaan met God en Hij zal met ons zijn’, daar 
vertrouwen we op! 
Met hartelijke groet 
Anne Duursema  
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Werken in de gemeente 
Ondanks alle beperkingen die dit bijzondere ‘corona-

jaar’ met zich meebracht, ben ik blij dat ik inmiddels toch 
bij de meesten van u een (kennismakings-)bezoek heb 
kunnen brengen. 

Het was goed om met u te kunnen spreken over wat 
ons samenbindt: ons geloof in de Here Jezus Christus. 
Ook vond ik het erg mooi om te merken dat er onder ons 
veel dankbaarheid is voor Gods trouwe zorg voor ons 
persoonlijk, en voor onze gemeente.     
  Dat we vreugde en dankbaarheid beleven en uitspreken is niet 
vanzelfsprekend. Want soms kunnen ziektes en zorgen het ook zomaar bij je 
wegnemen. Het is daarom zo goed dat ik veel getuigenissen mocht horen over 
hoe u soms door wel erg diepe dalen bent gegaan. En toch  wist u zich ook 
toen gedragen door de Heer en gesteund door de gebeden van de gemeente. 

Toen ik deze week Johannes 1 las, werd ik even 
stil gezet bij de verzen 6 – 8. Daar staat:  
Er kwam iemand die door God was gezonden: hij 
heette Johannes (de doper). 
Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, 
opdat iedereen door hem zou geloven.  
Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te 
getuigen van het licht. 

Hij was er om te getuigen van het licht! Wat een 
prachtige woorden. 
Soms vragen mensen zich wel eens af: waarom ben ik 
hier (nog)? Waarom houden we nog diensten en 
zetten we ons nog in voor de gemeente? Is de reden 
niet heel gewoon deze: ook wij zijn er (nog) om te 
getuigen van het licht! 

Getuigen doen we niet om hoog op te geven van onszelf of onze 
gemeente. Als het om ons en onze gemeente gaat mogen we wel leren om het 
Johannes na te zeggen: we zijn het niet eens waard om de riemen van de 
sandalen van Jezus los te maken, vers 27. 

Nee, het gaat niet om ons of onze gemeente. Het gaat om Jezus 
Christus. Het gaat om Hem die naar deze wereld is gekomen om mensen te 
redden. Daarvan kunnen wij -die gered zijn- getuigen. Daarvoor zijn we hier 
We zijn er om te getuigen van hét Licht!  

Hoe we moeten getuigen? In elk geval moeten we Johannes de Doper 
of elkaar niet nadoen. Hoe moet het wel?  Ach, dat weet u wel.  
Zo: u in uw klein hoekje en ik in het mijn.  Toch?     
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 
In het afgelopen jaar hebben we maar 33 keer een dienst kunnen houden 

in ‘De Componist’. In andere jaren zijn dat meestal 54: namelijk 52 zondagen 
en extra diensten op Goede Vrijdag en Kerstochtend. Bij de vele zondagen 
waarop we niet konden samenkomen waren ook Pasen en Pinksteren; maar 
we hopen nog wel samen Kerstfeest te kunnen vieren. 

Kerstfeest heeft alles te maken met hoop en dat is belangrijk na zo’n 
moeilijk jaar! Het jaar 2020 kenmerkte zich door onzekerheden en vragen, juist 
ook over de mogelijkheden om samen te komen. Soms kon dat niet en later 
alleen in een beperkte groep met allerlei maatregelen. In oktober en november 
weer een poosje niet, maar met Advent begonnen we weer.  

Ook in het nieuwe jaar zullen we voorlopig nog te maken 
hebben met beperkingen, maar er is wel weer elke zondag een 
dienst gepland. Er zijn voorgangers uitgenodigd om onze 
diensten te komen leiden en ook verder zijn alle afspraken al 
gemaakt. In de hoop en het vertrouwen dat we gewoon verder 
kunnen gaan: jaar uit, jaar in. 

De kerstvieringen zijn nog wel aangepast bij de huidige situatie. Onze 
kerstmiddag voor senioren kan helaas niet doorgaan: dat zou een te grote 
groep worden. De ‘Kerstsamenzang Noorderpark’, die we al enkele jaren in de 
Maranathakerk hebben gehouden - samen met andere kerken in de wijk - wordt 
deze keer online gehouden. Elders in deze Brug meer informatie over hoe u 
op kerstavond deze dienst in uw huiskamer kunt meebeleven. 

Met kerst komt er ook een ‘compilatie-video’ beschikbaar, waarin mensen 
van verschillende kerken in Assen allemaal hetzelfde lied zingen en spelen. 
Vanuit onze gemeente doen er ook een vijftal mensen mee: zij zingen of spelen 
thuis het lied "Eer zij God in onze dagen” en maken daar een video van. Al die 
video’s worden bij de Ark samengevoegd, zodat je iedereen samen kunt horen 
spelen.  

Op kerstmorgen hopen wij als gemeente samen te komen en dan ook 
deze bijzondere video te laten zien en horen. Want samen zingen kan nog 
steeds niet bij onze diensten; we blijven zorgvuldig 
afstand houden en vermijden lichamelijk contact. 
Toch hopen we, dat we samen een mooie 
kerstviering mogen beleven. 

In de afgelopen jaren hebben we elke keer 
ook een gezamenlijke kerstpagina in de krant 
gezet met de aankondiging van alle kerstvieringen 
en speciale bijeenkomsten. Want we willen graag 
ook veel andere mensen bereiken met de blijde boodschap van kerst. Daarom 
wordt er ook dit jaar wel een gezamenlijke publicatie in de Asser Courant 
geplaatst, maar met een iets andere opzet. Want het is deze keer niet speciaal 
de bedoeling om veel extra mensen uit te nodigen voor onze diensten. 
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Bij de gewijzigde opzet van die 

Kerst-publicatie van alle kerken was 
bedacht, dat er foto’s in zouden komen 
van alle kerkgebouwen met de 
voorganger. Voor onze gemeente had 
Hans Romijn al zo’n foto gemaakt van ds. 
Jan Brouwer, dus die konden we zo 
insturen. Naderhand is de opzet van die 
pagina nog weer aangepast, maar met 
dank aan Hans hebben wij nu wel mooie 

foto’s van Jan Brouwer voor de Componist. 
Die foto kunnen we ook blijven gebruiken, want ook volgend jaar zal Jan 

Brouwer binnen onze gemeente pastoraal werk doen en een aantal diensten 
verzorgen. We hebben eerst de gemeentevergadering gevraagd; daaruit kwam 
naar voren dat we samen verder willen. Ook Jan Brouwer wil graag verder 
gaan met het werk in onze gemeente. 

In de afgelopen maand is er – online – een Algemene Vergadering van 
de Unie gehouden, waar is afgesproken om te fuseren met de ABC. Formeel 
is onze gemeente nu dus “aangesloten bij Unie-ABC”, maar verder verandert 
er niets. We hebben plaatselijk wel een samenwerking met de Ark en EGA en 
daar willen we ook gewoon mee doorgaan. Maar we blijven zelfstandige 
gemeenten, die wel gemeenschappelijke waarden hebben en van daaruit ook 
gezamenlijke activiteiten ontplooien. 

De gezamenlijke aanpak van de 
Schoenendoosactie is net achter de rug. 
Gehoopt wordt dat we in de loop van komend 
jaar weer een speciale bijeenkomst kunnen 
organiseren, zoals de Johannes de Heer-
avond. Over die gezamenlijke activiteiten in 
Assen hebt u ook kunnen lezen in het blad 
‘BijEen’, dat in november is verschenen. 
Omdat er toen geen diensten werden 
gehouden, heeft iedereen dat blad thuis 
gekregen. 

In de afgelopen weken zonder diensten 
zijn er binnen onze gemeente weer 
nieuwsbrieven gemaakt. Dat werd door de 
betrokkenen direct weer opgepakt, op dezelfde 
manier als in het voorjaar. Dus was er weer elke week een stukje bemoediging 
en een LuisterLied, werden er bloemen bezorgd en kwamen er andere 
berichtjes. Per mail verstuurd of keurig geprint in de brievenbus: dank aan alle 
mensen voor hun bijdrage bij het maken van de Nieuwsbrieven. 
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Samen met die nieuwsbrieven is in november bij veel 
mensen in onze gemeente ook een boekje verspreid: ‘Geborgen 
tranen’. Dat is een uitgave van de Bijbelvereniging, speciaal voor 
de tijd van verdriet rond de Gedachteniszondag. Als u ook nog 
graag zo’n boekje wilt hebben, dan kunt u dat opvragen bij de 
voorganger of de secretaris. 

Tot slot wil ik u nog attenderen op het Kerstdankoffer. Ook financieel 
heeft onze gemeente uw steun nodig om verder te kunnen blijven gaan. We 
wensen iedereen een kerstfeest vol verwondering en een nieuwjaar vervuld 
van zegeningen. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp. 
 

 

Wijziging adressenbestand 
Jacob Zandberg is ingeschreven als vriend van onze 

gemeente; daarnaast blijft hij ook gewoon lid van de PKN in 
Drachten. Jacob en Marty (Westerhof) voelen zich beiden 
betrokken bij onze gemeente en willen ook graag samen in ons 
adresboekje staan. Dat is hiermee geregeld. 

Margareth van den Berg (Grootjans) heeft onlangs het lidmaatschap van 
onze gemeente opgezegd. Ze is gescheiden en woont niet meer in Assen; ook 
de inschrijving van de andere gezinsleden is beëindigd. Verschillende mensen 
uit onze gemeente kennen hen wel van vroegere contacten, ook via hun bedrijf. 
Margareth heeft gevraagd om namens haar nog vriendelijke, warme groeten 
over te brengen aan onze gemeente. 
 

 
 

Persoonlijke Berichten 
 

Van Roelie Dikkens: 
Ik wens jullie allemaal  

een gezond en liefdevol jaar toe. 😀 

 
 
 
 
 
 

 

Van Jan en Ria Hoekstra: 
Hartelijke groeten  

aan de gemeente en goede en  
gezegende kerstdagen gewenst.  
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Kerstdankoffer 
Het jaar 2020 zal ons nog lang blijven heugen, omdat we geconfronteerd 

werden met een ongekende situatie. In de geschiedenis van onze gemeente 
is het niet eerder gebeurd, dat er maandenlang geen diensten konden worden 
gehouden. Door de wereldwijde Corona-pandemie werd ons hele leven op de 
kop gezet en kwam ook veel kerkelijk werk stil te liggen. 

Maar na de eerste schrik kwamen er creatieve oplossingen: bezoekjes 
werden kaarten of telefoontjes. In de weken zonder kerkdiensten werd er een 
nieuwsbrief gemaakt, zodat er toch contact was met elkaar. Daarin lazen we 
woorden ter bemoediging van Jan Brouwer, om ons ook in zulke moeilijke 
tijden de weg naar de Heer te wijzen.  

In de nieuwsbrieven konden we ook lezen hoe elke week iemand werd 
verrast met bloemen, werden zorgen gedeeld en berichten uitgewisseld. Op 
een gegeven moment kwam er ook een ‘LuisterLied’ bij, waarvan we de tekst 
konden lezen en dan via internet konden beluisteren. Met gezamenlijke 
talenten en creativiteit werd het elke week een nieuwsbrief om trots op te zijn. 

Op de zondagochtend werden er allerlei verschillende diensten 
beluisterd of bekeken. Ieder had zo z’n eigen voorkeur, er werden tips 
uitgewisseld en linkjes gedeeld om zo ergens online een dienst mee te 
beleven. Geleidelijk leerden we hoe je toch samen kunt komen, ongeacht de 
plek waar je bent. 

Zo is er na dit bijzondere jaar toch ook veel om in dankbaarheid op terug 
te kijken. Daarbij zijn we vooral dankbaar, dat onze gemeente gespaard is 
gebleven: er zijn ons geen mensen ontvallen hoewel nagenoeg de hele 
gemeente deel uitmaakt van een risicogroep. Eigenlijk een wonder. 

Dit roerige jaar toont ons zo ook een belangrijke zekerheid: God wil ons 
behoeden en bewaren en daarmee ook onze gemeente. Hij geeft ons moed 
om door te gaan; ook nu mogen we weer uitzien naar de blijde boodschap over 
het wonder van kerst. 

Het is nog niet duidelijk hoe lang Corona onze levens nog zal blijven 
beïnvloeden en daarmee ook een stempel drukt op ons gemeentelijk werk. 
Maar we willen als gemeente wel samen door blijven gaan. Daarbij is ieders 
hulp en steun nodig, ook financieel. 

We hopen dat u in deze 
bijzondere tijd uw dankbaarheid 
wilt laten blijken; daarvoor 
ontvangt u bijgaande acceptgiro 
voor het Kerstdankoffer.  
Hartelijk dank voor uw financiële 
betrokkenheid. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp.   
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Advent en Kerst 
In onze gemeente wordt er ook in deze 

Adventsperiode weer een themaproject 
gebruikt van het Bijbelgenootschap, dat 
aansluit op de programma’s voor de 
zondagsschool. ‘Dicht bij het Licht!’ is dit jaar 
het thema. 

Wat betekent het dat Jezus zichzelf in het 
Johannes-evangelie het Licht voor de wereld noemt? En waar in de Bijbel gaat 
het nog meer over licht? Daarbij is er een projectlied ‘Kijk maar naar mij’ met 
filmpjes bij van de zandtovenaar. Verder is er een Adventskalender, waarop 
letters worden geplakt zodat er een tekst ontstaat. 

Bij dit project worden aan het begin van de dienst ook elke keer de 
Adventskaarsen aangestoken. Deze kaarsen staan in een zelfgemaakte 
Adventskrans. De manier waarop de krans met kaarsen is gemaakt, heeft een 
diepere betekenis. 

De ronde vorm van een adventskrans verwijst naar God zelf. Hij is er 
altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij is oneindig en ook Zijn Liefde is oneindig. 
De krans is gemaakt van dennengroen, dat is groen uit de natuur dat de winter 
trotseert. Dit symboliseert het leven op aarde. De altijd groene den staat voor 
de hoop en Gods trouw, hoop op nieuw beginnend leven. 

Rond de krans is een rood lint gewikkeld. De rode kleur van de eeuwige 
levensstroom wordt hiermee gesymboliseerd, de kleur van het leven, het bloed 
en ook de kleur van de liefde en hartstocht. Ook rijpe vruchten en bessen zijn 

vaak rood. De vier rode kaarsen staan 
voor noord, oost, zuid en west: God is er 
voor iedereen. Ook hier staat rood voor 
de kleur van het leven, de liefde, de 
warmte, het vuur en de zon. De vier 
kaarsen spreken van het verlangen naar 
licht. 

Iedere zondag mag er weer een 
volgende kaars aan. Hoe meer kaarsen, 
hoe meer licht: Jezus zelf heeft gezegd: 
Ik ben het Licht van de wereld. Dit licht 
komt steeds dichterbij naarmate we het 

kerstfeest naderen. Op eerste kerstdag ontsteken we de kerstkaars: dat is de 
witte kaars die in het midden van de krans wordt geplaatst. Wit is het symbool 
voor de zuiverheid van Christus, de puurheid van een kind. 

De adventskrans is een teken van hoop, dat niet de duisternis en de 
dood, maar het licht en leven zullen overwinnen. God’s zoon is immers voor 
ons mens geworden; door zijn dood en verrijzenis heeft Hij voor ons alles nieuw 
gemaakt.  
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Kerstsamenzang Noorderpark nu ONLINE 
Op donderdag 24 december om acht uur ‘s avonds wordt de traditionele 
Kerstsamenzang gehouden, maar deze keer ONLINE. Iedereen kan thuis 
meevieren en naar hartenlust zingen; beleef deze kerstviering ONLINE mee 
via www.kerk-tv.nl. 
Deze Kerstsamenzang wordt weer 
georganiseerd door de gezamenlijke kerken in 
het Noorderpark van Assen. In deze onzekere 
tijd is het niet mogelijk om allemaal samen te 
komen, maar online kunnen we wel samen 
vieren en elkaar herkennen in ons geloof om 
samen het wonder van kerst te gedenken. 
Het thema van de samenzang is “Kerst - in de 
onzekere tijd gaf God ons Zekerheid!” Ds. Van 
Harten Tip zal daar in korte overdenkingen op ingaan. Verder is er veel zang 
en muziek, verzorgd door mensen uit de verschillende deelnemende kerken. 
Traditionele liederen worden afgewisseld met nieuwe liederen van deze tijd; er 
wordt in kleine groepen gezongen en soms door duo’s of een kwartet met 
begeleiding door diverse muzikanten.  
Er wordt een collecte georganiseerd voor de Kerstactie van de Voedselbank; 
tijdens de online uitzending volgt informatie over de betalingsmogelijkheden. 
Deze Kerstsamenzang wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in 
het Noorderpark: Oase - voortgezette Gereformeerde kerk, Hervormde 
Sionsgemeente, Baptisten Gemeente Assen (Componist) en GKv Assen-
West. De boodschap van kerst verbindt ons met elkaar. 
 

 

Kerstverrassing 
Het is onderhand een traditie, dat er voor de 
gemeente een kerstverrassing wordt gemaakt. 
Dat was nu wel even een lastige klus, want de 
Corona-situatie leidde tot praktische 
problemen bij de inkoop van materialen.  
Dus moest er met alle creativiteit naar 
beschikbare alternatieven worden gezocht, 
maar dat is prachtig gelukt. 
Kijk eens wat mooi; met liefde gemaakt en 
gegeven. 
 

DE BESTE WENSEN  
VOOR EEN GEZEGEND KERSTFEEST 
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!  

http://www.kerk-tv.nl/
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Zondagsschool 
In oktober en november zijn we bezig geweest met het versieren en 

vullen van schoenendozen; we hebben 55 dozen kunnen vullen. Op het laatst 
hadden we nog wel spullen, maar niet genoeg dozen. Daarom heb ik onze 
buren gevraagd; van hen kreeg ik niet alleen dozen, maar ze deden er ook nog 
speelgoed bij. Zo konden alle dozen nog extra worden gevuld en de rest van 
het speelgoed hebben we meegenomen naar de Ark om andere 
binnengekomen dozen nog bij te vullen. 

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november kon iedereen dozen inleveren in 
‘De Ark.’ Gea Buwalda en Aly Middelkamp hebben 
daar samen met Harry en Jeanette Schaaphok de 
dozen ingenomen, gecontroleerd en in containers 
gestapeld. Ook daarbij moesten we rekening 
houden met Corona en afstand houden. Vrijdag was 
het goed weer stonden er tafels buiten, zodat de 
mensen de dozen zo vanuit de auto op die tafels 
konden stapelen en ze niet naar binnen hoefden. 
Zaterdag stonden de tafels binnen in de hal, maar 
hoefden de mensen hun dozen alleen maar naar 
binnen te dragen en daar op de tafels te zetten. 
Daarna regelden wij het verder. Zo was het veiliger 
voor iedereen en speciaal voor Harry, die nog 
herstellende is van een hartoperatie. 
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Totaal zijn er die 

beide dagen 518 dozen 
gebracht. De dozen die 
helemaal goed gevuld 
waren, werden niet 
verder gecontroleerd 

maar zijn apart gestapeld om ze direct naar 
Lesbos te brengen, voor de kinderen in de 
vluchtelingenkampen. De andere dozen 
worden eerste centraal verzameld en gaan na 
verdere controle en eventueel nog bijvullen 
naar andere landen. Door de wisselende 
Corona-situaties moet nog worden bekeken, 
wanneer ze op transport kunnen. Alle dozen 
zullen niet op elke plek al voor kerst bij de 
kinderen kunnen zijn, maar dan krijgen ze het 
later. We willen iedereen bedanken voor alles 
wat u hebt gedaan en gegeven voor onze Schoenendoosactie. 

Op zondag 29 november zijn we in de kerk begonnen met het 
Adventsproject; het thema is ‘Dicht bij het licht’. In de kerk werden enkele 

verzen uit Johannes voorgelezen, een kaars 
aangestoken en er werd geluisterd naar het 
projectlied waarbij een filmpje van de 
zandtovenaar werd getoond. Daarna vertelden 
we nog wat we op zondagsschool gaan doen 
en gaan dan met de kinderen naar hun eigen 
ruimte. 

Als het kerstfeest is, dan kunt u ook de 
boodschap lezen op de adventsposter die voor 
in de kerk staat, want elke keer zullen we daar 
kaarsjes opplakken met letters. De laatste 
letters komen met Kerst; dan is de zin af en 
kunnen we samen zien wat er staat. 

Met kerst willen we alle kinderen ook 
graag weer een tasje geven met een boek, iets 
lekkers en iets leuks. Daarvoor vragen we 
giften, zodat we alle kinderen kunnen 

verrassen. U kunt uw bijdrage overmaken naar de gemeente of 
in het speciale boek doen, dat we weer in de kerk zullen leggen. 
We willen u fijne kerst toewensen en een goed begin van het 
nieuwe jaar. 
Namens de zondagsschoolleiding, 
Aly Middelkamp  
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Vrouwencontact 
In september heeft de hele gemeente een brief gekregen 
met de vraag, om een gift voor ons dankoffer te geven. Er 
is intussen al 291 Euro overgemaakt: we willen u daarvoor 
bedanken en wij zullen zorgen dat het op de juiste plaats 
terechtkomt. 
In november kon Vrouwencontact niet bij elkaar komen om de Baptisten 
Vrouwen Wereld Gebedsdag te vieren. Ieder kon dat wel zelf thuis doen en je 
voelde je daarbij ook echt verbonden met elkaar. Je wist dat er op dezelfde 
dag over de hele wereld voor elkaar werd gebeden.  
Samen bidden voor dezelfde projecten en acties en voor mensen die extra 
steun nodig hebben om weer een nieuw leven voor zich te zien. Zich gesteund 
voelen door veel anderen en zo het werk van Jezus voort te kunnen zetten, in 
liefde voor elkaar over de hele wereld: je één voelen met elkaar.   
We hopen dat we in december wel de gelegenheid hebben om als 
Vrouwencontact samen te komen in de Componist om kerst te vieren. 
We wensen iedereen alvast een fijne kerst toe en een goed 2021. We hopen 
dat we elkaar dan weer vaker zien en weer samen mogen zijn. 
Waarschijnlijk komen we op woensdag 16 december weer bij elkaar voor een 
kerstviering; in het nieuwe jaar is de eerste bijeenkomst gepland op woensdag 
13 januari. Beide keren ’s middags om half drie in de Componist. 
 

 

Actie Kerstpakketten voor minima 
Jaarlijks worden in Assen door kerken en instellingen inzamelingen gehouden 
om Kerstpakketten voor minima te maken. Door de Corona-situatie is dat 
lastiger te organiseren, maar de behoefte is groter. 
Het inzamelen van de benodigde producten 
en het inpakken van maar liefst 650 dozen 
door tal van vrijwilligers is veel werk en dat 
wordt erg ingewikkeld als je niet te dicht bij 
elkaar mag komen. 
Maar het aantal mensen dat op of onder het 
minimum leeft, neemt toe; mede door het 
virus. Het is daarom extra belangrijk dat de 
Actie Kerstpakketten doorgaat.  
Juist als de nood toeneemt, zijn we als kerk 
geroepen barmhartigheid te betonen – ‘ik had honger, en jij hebt me gevoed’. 
Er is daarom een corona-proof plan gemaakt om Assenaren die daarvoor geen 
financiële ruimte hebben, de mogelijkheid te bieden iets bijzonders te maken 
van kerst en oud en nieuw.  
Er kunnen dit jaar niet zo veel inzamelingen bij winkelcentra worden gehouden, 
daarom wordt vooral financiële steun gevraagd.  
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Iedereen kan bijdragen aan de Actie Kerstpakketten. U kunt bijvoorbeeld een 
volledig pakket sponsoren voor 50 euro per stuk. Is dat wat veel gevraagd, dan 
kunt u denken aan het financieren van een rollade: 12,50 euro. Of misschien 
een kindertraktatie voor 5 euro? 
U kunt uw bijdrage voor deze actie storten op rekeningnummer NL08 RABO 
0373 7360 61 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding 
van Actie Kerstpakketten. Uiteraard is elk bedrag welkom; uw gift kunt u 
aftrekken van de belastingen. U kunt de Actie Kerstpakketten Assen volgen via 
www.facebook.com/kerstpakkettenassen 
 

 

Happietaria Groningen en de Voedselbank 
Happietaria Groningen is een initiatief van de landelijke organisatie Tear; in 
Groningen wordt dit vanuit de vier christelijke studentenverenigingen C.S.F.R., 
GSV, Ichthus en N.S.G. georganiseerd. 
Happietaria is een tijdelijk pop-up restaurant 
dat als doel heeft mensen bewust te maken 
van projecten van goede doelen en deze ook 
financieel te steunen. Elk jaar zetten 
honderden studenten zich vrijwillig in om een 
Happietaria-restaurant op te zetten en te 
runnen. 
Dit jaar kan Happietaria Groningen helaas niet 
open als restaurant. Maar dat betekent niet dat 
we niet doorgaan! Dit jaar zijn er Happieboxen. 
Happieboxen zijn verspakketten waarin alle 
ingrediënten en informatie zit om zelf, thuis 
een Happietaria gerecht maken. Binnen Groningen Stad bezorgen wij zelf de 
dozen, daarbuiten worden de bestelde boxen bezorgd door PostNL. 
(Let op: Buiten Groningen Stad kunnen wij geen gekoelde producten en 
dranken leveren; hierdoor zijn alleen de vegetarische boxen beschikbaar voor 
postverzending.) 
De opbrengst van Happietaria Groningen gaat via ‘Tear’ naar het opzetten en 
steunen van zelfhulpgroepen in Ethiopië en Zuid-Soedan. Maar samen met 
sponsors heeft Happietaria daarnaast ook de Voedselbank gesteund. Daar 
kunt u ook aan meedoen: voor elke besteding of gift van €12,50 wordt een 
Happiebox gedoneerd aan de voedselbank.  

In elke Happiebox zit een maaltijd voor vier personen; het doel is dat nog 
800 mensen zo’n maaltijd krijgen, dus 200 boxen te sponsoren! Meer 
informatie over het project, bestellen van een Happiebox of doneren kan via 
onze website : www.happietaria.nl/happietaria-groningen 
  

http://www.facebook.com/kerstpakkettenassen
http://www.happietaria.nl/happietaria-groningen
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Foto’s van toen 

 

Lieve mensen, 
Hierbij wat foto's van het Kerstfeest van 2013! 
Wat mij daarbij opvalt (en wellicht u ook), dat 
er op deze foto’s verschillende mensen 
herkenbaar zijn, die inmiddels al zijn 
overleden ...  
2013 lijkt nog maar kort geleden, maar toch 
ook al weer zo lang ...  
En wat fijn om zo'n volle kerk te hebben ...: 
daar denken we momenteel met weemoed 
aan terug! Maar we blijven moed houden!  
We hopen toch Kerst als gemeente te kunnen 
vieren; weliswaar in klein gezelschap, maar 
het is toch goed om elkaar te zien en te 
begroeten (al moet dat met de elleboog ...)  
Lieve mensen; ik hoop dat er volgend jaar 
weer een Kerstviering kan zijn met een grote 
zaal vol mensen ... !!  
 

En hebt u zelf ook nog wat ‘foto's van toen’... 
alvast dank!  
Liefs, gezegende dagen en een gezond 2021 toegewenst!  
Anke Gorter.   
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Berichten van Unie-ABC 

Algemene Leden Vergadering Unie en ABC  
Woensdagavond 18 november hielden Unie en 
ABC een digitale Algemene Leden 
Vergadering. Circa 170 afgevaardigden en gasten volgden de livestream via 
YouTube. Namens onze gemeente waren Petra Wilhelmus en Bert 
Middelkamp als afgevaardigden en Anke Gorter als gast daarbij ‘aanwezig’. 
Het was een gezamenlijke vergadering van de Unie en ABC-gemeenten met 
als belangrijkste agendapunt de bestuurlijke fusie van beide 
kerkgenootschappen per 1 januari a.s. In dat verband werden er ook nieuwe 
bestuursleden gekozen, die straks samen verantwoordelijk zijn voor de leiding 
van zowel Unie als ABC. 
Omdat er digitaal werd vergaderd kon er pas achteraf worden gestemd. 
Inmiddels is de uitslag daarvan bekend: een overtuigende meerderheid stemde 
voor deze fusie, die al vele jaren is voorbereid. 
Daarom zijn veel inhoudelijke zaken al wel eerder afgestemd, maar het 
afgelopen jaar konden door de Corona-situatie een aantal praktische zaken 
niet meer tijdig worden geregeld. Daarom heet de gezamenlijke organisatie 
voorlopig gewoon “Unie-ABC” en wordt er nog nagedacht over een nieuwe 
naam. 
Ook verder moeten er de komende tijd nog allerlei zaken worden voorbereid 
door het gezamenlijke bestuur, zodat er over twee jaar ook een juridische fusie 
kan volgen, met een nieuwe naam. 
 

Dank voor giften voor Beiroet 
In augustus was er een verwoestende explosie in 
de haven van Beiroet; daarbij vielen 200 doden en 
6000 gewonden en werden 300.000 mensen 
dakloos. De baptisten gemeenten in Nederland 
hebben toen direct geld ingezameld, dat via kerken 
ter plaatse is besteed aan noodhulp. 

Onlangs werd een 
filmpje ontvangen met woorden van dank en 
voorbeelden van de hulp die ze hebben kunnen 
bieden. Veel mensen kregen warme maaltijden en 
er werden matrassen, dekens, luiers, 
hygiëneproducten, etc. uitgedeeld. Dakloze 
gezinnen konden worden opgevangen in de Beirut 
Baptist School. Daarnaast werd hulp geboden om 
puin te ruimen en beschadigde huizen te repareren. 

Unie en ABC hadden ruim 30.000 euro ingezameld; daarnaast was er nog een 
extra gift van 14.000 euro voor ondersteuning van de plaatselijke gemeente. 
Hartelijk dank voor alle giften, zodat er ook via de kerken kon worden geholpen.  
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BijEen 
In november is het Unie-ABC-magazine ‘BijEen’ verschenen, dat 
in onze gemeente is uitgedeeld aan alle leden en vrienden. Er 
liggen nog een paar extra exemplaren in de kerk en het blad staat 
ook op www.baptisten.nl 
Het thema van deze uitgave is 'samen zoeken'; daarbij ook een 

verhaal over de samenwerking tussen Unie- en ABC-gemeenten in Assen.  
 

Studiekeuze Theologie? 
Als je examen gaat doen op de middelbare school, dan zul je ook nadenken 
over een vervolgstudie. Denk je daarbij ook aan theologie? Kijk dan ook eens 
op de website van het Baptisten Seminarium! Het Seminarium houdt zich bezig 
met de Bijbel, mensen, onderzoek, discipelschap en de gemeentepraktijk. We 
bieden verschillende studieroutes aan: een voorgangersopleiding in 
combinatie met je theologiestudie bij diverse HBO- of WO-instellingen, maar 
er is ook een sprekersroute, die interessant is voor mensen die regelmatig 
voorgaan in diensten. Meer informatie: www.baptisten.nl/seminarium 
 

Agenda Unie-ABC activiteiten 

15 maart Leidersconferentie Unie-ABC 

Meer informatie: www.baptisten.nl 

 

Open Huis 
Het pand aan de Brink 25 in Assen fungeert 
al meer dan 30 jaar als ‘Open Huis van de 
Kerken voor iedereen’. Veel mensen vinden 
hier op een aantal dagdelen per week een 
gastvrije plek om anderen te ontmoeten of 
een kopje koffie of thee te drinken.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden 
in dat pand het gezin Denneboom; vader 
Heiman, moeder Estella en hun kinderen Abraham, Berend en Betje. Zij gingen 
via Kamp Westerbork naar Auschwitz, waar ze op 8 oktober 1942 vermoord 
werden. Heiman was 54 jaar, Estella 50 jaar, Abraham 13 jaar en de tweeling 
Berend en Betje 10 jaar.  
In september heeft het ‘Open Huis van de Kerken’ met de Diaconie 
Protestantse Kerk Assen het initiatief genomen, om de vijf namen van dit gezin 
te adopteren voor het Holocaust Namen Monument in Amsterdam. Het 
certificaat dat wij mochten ontvangen, heeft een permanente plaats gekregen 
in het Open Huis. 
Naast de vijf struikelstenen die reeds in 2011 voor het pand zijn gelegd en hun 
namen op het Holocaust Namen Monument blijft het Open Huis het gezin 
Denneboom gedenken en we willen het verleden niet vergeten.  

http://www.baptisten.nl/
http://www.baptisten.nl/seminarium
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NBG berichten 
Uitkomst enquête:  
66% van de bijbelgebruikers wil vaker Bijbellezen 

De Bijbel is een inspirerend boek waar vaak in 
gelezen wordt. Dat blijkt opnieuw uit een onlangs 
gehouden enquête van het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG) onder bijbellezers uit heel 
christelijk Nederland. 56% van de 3500 deelnemers 
leest dagelijks uit de Bijbel. Opvallend is dat zo’n 70% 
niet tevreden is en vaker of langer te willen Bijbellezen. 

‘“Voedsel voor de geest”, zo omschrijven veel respondenten wat de Bijbel 
voor hen betekent. Vandaar de wens om vaker en langer te lezen’, zegt Anne-
Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik. ‘Maar dat blijkt niet vanzelf te gaan. 
Het NBG biedt daarom steeds vaker hulpmiddelen aan waarmee je Bijbellezen 
tot een vanzelfsprekend en inspirerend onderdeel van je dag kunt maken. 
Denk aan digitale leesplannen, podcasts en blogs die de Bijbel verbinden met 
de actualiteit. 

Ruim 80% van de respondenten geeft aan (meestal) alleen te zijn bij het 
Bijbellezen. Dat doen ze om in contact te komen met God (64%), voor 
geloofsopbouw (64%) of om er dagelijkse inspiratie (61%) uit te halen. Er wordt 
vooral vanuit eigen motivatie gelezen; vrijwel niemand leest in de Bijbel omdat 
anderen dat verwachten. Tegelijkertijd geven de deelnemers aan de enquête 
aan, de Bijbel ook samen te lezen. Ruim 30% zegt dat te doen, met hun 
partner, in gezinsverband en/of in kerkverband. 

De enquête laat opnieuw zien dat digitaal Bijbellezen is ingeburgerd  
(16% leest meestal digitaal), hoewel het merendeel van de respondenten 
meestal een gedrukte Bijbel in handen heeft. De Bijbel van voor tot achter lezen 
doet nog slechts een kwart, zo blijkt uit de enquête. Bijna de helft van de 
respondenten leest aan de hand van een thema dat aansluit bij de persoonlijke 
interesse. Dagboekjes en een leesrooster zijn het meest populair als hulp bij 
het Bijbellezen; ook de hulpmiddelen van het NBG vindt men nuttig. Als (meer) 
Bijbellezen toch niet lukt, wijten men dat vaak aan zichzelf: het ontbreekt aan 
discipline, tijd of prioriteit. Het NBG wil het Bijbellezen uit de sfeer van ‘moeten’ 
halen en maken tot iets waar je naar uitkijkt. Maar dat is voor iedere Bijbellezer 
verschillend. 

Om dat uit te zoeken kunnen bijbellezers terecht in het 
boek ‘Lees je Bijbel’. Daarin worden experts als Ben Tiggelaar 
en Michelle van Dusseldorp geraadpleegd om menselijke 
drijfveren te ontdekken. De bedoeling is dat mensen opnieuw, 
meer of vaker met de Bijbel aan de slag te gaan. En dan op een 
manier die bij hen past. 
 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem. www.bijbelgenootschap.nl 
  

http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Corona-maatregelen 
De ontwikkeling van het aantal besmettingen door het Corona-virus 

verloopt erg grillig. We hoopten dat de geleidelijke daling zou doorzetten en 
dat we Kerst weer ouderwets gezellig konden vieren, maar daar het lijkt het 
nog niet op. Integendeel: op het moment van samenstellen van deze Brug 
nemen de besmettingen toe en zullen beperkende maatregelen wellicht nog 
veel langer blijven bestaan. 

Toch hopen we dat we op verantwoorde wijze te kunnen doorgaan met 
het houden van diensten. Met de kleine groep van onze gemeente is het al 
gauw mogelijk om veilig samen te komen: op dit moment komen er meestal 
toch niet meer dan 20 mensen. En in De Componist is alles goed geregeld, 
zodat we ons aan alle regels kunnen houden. 

Wanneer u met Kerst gasten wilt meenemen naar de dienst, dan is het 
goed dat even te melden. Er is altijd wel ruimte voor een handvol gasten, maar 
als iedereen een paar mensen meeneemt dan zouden we boven het geplande 
aantal kunnen komen. 

Mede daarom worden alle bezoekers van onze diensten bij binnenkomst 
geregistreerd: dan weten we ook direct hoeveel mensen er zijn en of er nog 
plaats is. Verder is die registratie er ook om zo nodig te gebruiken bij een 
contacten-onderzoek; als mocht blijken dat iemand besmet was. 

Verder zouden we bij de agenda van diensten en andere 
aankondigingen nog steeds ‘Deo Volente’ kunnen schrijven, 
vanwege de onzekerheid of zaken kunnen doorgaan. Maar 
eigenlijk is iedereen daar al wel aan gewend geraakt: plannen 
kunnen worden gewijzigd. Wanneer diensten niet zouden 
kunnen worden gehouden, dan lukt het heel snel om de 

gemeente te informeren. En als u naar een andere aangekondigde 
bijeenkomst wilt gaan, dan is zinvol vooraf nog even te vragen. 

Verder moeten we er rekening mee houden, dat we alle bekende 
maatregelen nog wel een poosje moeten volhouden. Dus dat betekent afstand 
houden, een mondkapje op en niet zingen. Bij het koffiedrinken blijft iedereen 
gewoon op z’n plek zitten, om geloop te voorkomen. Bij andere gelegenheden 
wordt er nog geen koffie e.d. geschonken in De Componist, maar voor onze 
‘besloten bijeenkomst’ geldt een uitzondering. 

 Voor de rest maken wij graag gebruik van alle voorzorgen die De 
Componist al heeft getroffen. Bij het klaarzetten van stoelen wordt rekening 
gehouden met de gewenste onderlinge afstand. Veel bezoekers van onze 
diensten behoren zelf tot een risicogroep en daarom 
nemen wij alle maatregelen heel serieus. 
Als u vragen heeft over de gang van zaken neem dan 
gerust even contact op met iemand van het bestuur of 
met de dienstdoende koster. 
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Diensten 
 

Zondag 20 december 25 december 

Voorganger Jur Kruizinga Jan Brouwer 

Begroeting Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda 

Mededelingen Anke Gorter Petra Wilhelmus 

Raadskamer Bob Wijnstra Jelle Hoekzema 

2e collecte Open Huis Kerstdankoffer 

Bijzonderheden 4e advent 

Kerst- 
viering 

Begeleiding Henk Samplonius Henk Samplonius 

Geluid Wietze Gorter Gerrit Buwalda 

Beamer Hans Romijn 
Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Aly Middelkamp Petra Wilhelmus 

Koffie Fam. Buwalda 
Wietske Moddejonge 
en Jantje Bos 

Koster Jelle Hoekzema Wietze Gorter 

Taxi zr Niezing Petra Wilhelmus Anne Duursema 

   

 

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

 27 december 3 januari 2021 10 januari Zo 

Bert Wijchers Wolter Greven Jur Kruizinga Vo 

Wietze Gorter Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Bg 

Jelle Hoekzema Gea Buwalda Anke Gorter Me 

Petra Wilhelmus Anke Gorter Petra Wilhelmus Ra 

Bloemen Kinder- en Jeugdwerk Vieringen Co 

 
Viering 
Heilig Avondmaal  

 Bz 

Henk Samplonius Henk Samplonius Henk Samplonius Be 

Karin Middelkamp Wietze Gorter Hans Romijn Ge 

Karin Middelkamp Hans Romijn Marleen Samplonius Bm 

Gea Buwalda Petra Wilhelmus Gea Buwalda 
Cr 
 

Zo 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Buwalda 
Wietske Moddejonge 
en Jantje Bos 

Kf 

Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Wietze Gorter Ks 

Jelle Hoekzema Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema Ta 

    

 

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 17 januari 24 januari 

Voorganger Bert Wijchers Jan Foppen 

Begroeting Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Mededelingen Bert Middelkamp Petra Wilhelmus 

Raadskamer Anne Duursema Gea Buwalda 

2e collecte Ned. Bijbel Genootschap Gem. Ontwikkeling 

Bijzonderheden   

Begeleiding Henk Samplonius Henk Samplonius 

Geluid Gerrit Buwalda Karin Middelkamp 

Beamer 
Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Karin Middelkamp 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Aly Middelkamp Gea Buwalda 

Koffie Fam. Middelkamp 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Koster Jaap van Spengen Jelle Hoekzema 

Taxi zr Niezing Petra Wilhelmus Anne Duursema 

   

 
  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

31 januari 7 februari  14 februari Zo 

Jan Brouwer Jannes Hofman Aernout de Jong Vo 

Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda Bg 

Jelle Hoekzema Bert Middelkamp Gea Buwalda Me 

Bert Middelkamp Jelle Hoekzema Bert Middelkamp Ra 

Huisvesting Goede doelen St. Present Co 

 
Viering 
Heilig Avondmaal 

 Bz 

Henk Samplonius Henk Samplonius Henk Samplonius Be 

Wietze Gorter Hans Romijn Gerrit Buwalda Ge 

Hans Romijn Marleen Samplonius 
Hanna-Ruth  
van Wingerden 

Bm 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp Gea Buwalda 
Cr 
 

Zo 

Fam. Duursema Fam. Middelkamp Fam. Buwalda Kf 

Wietze Gorter Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Ks 

Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema Anne Duursema Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 
 

14 december 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergadering 
Anke Gorter 
Anemoonstraat 7 

 

16 december 
om 14:30 uur 
 

Vrouwencontact in de Componist 

 

24 december 
om 20:00 uur 
 

Kerstsamenzang 
Noorderpark-kerken 

ONLINE via 
www.kerk-tv.nl 

2021 
 

11 januari 2021 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergadering 
Anke Gorter 
Anemoonstraat 7 

 

13 januari 2021   (onder 

                                                   voorbehoud) 

om 14:30 uur 
 

Vrouwencontact in de Componist 

 

De verjaardagskalender 

Op  13-12  wordt   Greta Koudenburg-Grooten    58 jaar 
Op  16-12  wordt   Karin Middelkamp      27 jaar 
Op  25-12  wordt   Mariëtte Koudenburg     29 jaar 
Op  26-12  wordt   Henk Warrink       66 jaar 

2021 
 

Op    1-1    wordt   Pelagia Ciza    45 jaar 
Op    6-1    wordt   Anne Duursema    81 jaar 
Op    6-1    wordt   Martin de Jonge    43 jaar 
Op    7-1    wordt   Fenna Brouwer-Hamminga 64 jaar 
Op  11-1    wordt   Jenny Duursema-Boskers 80 jaar 
Op  11-1    wordt   Bert Duursema    52 jaar 
Op  16-1    wordt   Lammert Tuinema    69 jaar 
Op  20-1    wordt   Jantje Bos-Postema   80 jaar 
Op  21-1    wordt   Gert-Jan Warrink    34 jaar 
Op  24-1    wordt   Tieneke de Vries    66 jaar 
Op  25-1    wordt   Alco van Spengen    29 jaar 
Op  26-1    wordt   Heleen Samplonius   12 jaar 
Op  10-2    wordt   Tineke Dikkens    62 jaar 
Op  11-2    wordt   Petra Wilhelmus    61 jaar 
Op  15-2    wordt   Margriet Samplonius   13 jaar 
Op  15-2    wordt   Lesley Ciza      9 jaar 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst! 
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Puzzel 
 
In de vorige Brug stond een woordzoeker over  
Feesten: kon u alle 20 feestelijke gelegenheden 
daarin vinden? 
 
Hieronder een woordzoeker over Kerstfeest: alle woorden verwijzen naar het 
kerstverhaal. 
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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

