“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12
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Ter overdenking
Hemelvaartsdag: woningsdag voor de Koning
Bij het schrijven van deze overdenking, is het net Koningsdag geweest.
Misschien heeft u wel gekeken naar het programma van de koning met zijn
gezin in Eindhoven. Door corona was het dit jaar opnieuw anders dan andere
jaren. De koning vatte het als volgt samen: ‘het was een Koningsdag om nooit
te vergeten en nooit te herhalen.’ Veel mensen bleven binnen die dag, net als
vorig jaar. Het was opnieuw een woningsdag.
Natuurlijk zien wij allen uit naar een nieuwe dag, naar ontmoeting van
geliefden en broeders en zusters op zondagmorgen. Wachten is moeilijk en
toch leert Jezus ons te wachten. Dat gebeurt op meerdere momenten in de
Bijbel. Want wachten is onderdeel van het leven en ons geloof. We zien dat
bijvoorbeeld rond de hemelvaart van Jezus.
In Handelingen 1:4 zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat ze moeten
wachten in Jeruzalem, totdat de Vader de belofte zal geven. Jezus gaat terug
naar de hemel en zal daarna Zijn plaatsvervanger, de Heilige Geest, sturen. In
de tussenliggende dagen moeten de leerlingen wachten en bidden tot het
zover is. Tot de Geest de nieuwe wereld inluidt door de taalbarrière (voor even)
op te heffen.
Jezus zegt dat zij moesten wachten, omdat Hij van hen moest weggaan.
In Johannes 14:2 zegt Jezus dat Hij terug zal gaan om een plaats voor te
bereiden. Jezus zegt dat tegen zijn leerlingen, maar in hen ook tegen ons.
Het vertrek van Jezus, wat we met
Hemelvaartsdag herdenken, is nodig. Hij
belooft ons dat Hij vanaf dat moment bij
de Vader een plekje voor ons
klaarmaakt.
Hemelvaartsdag
werd
vroeger wel de kroningsdag genoemd.
Wij vieren op deze dag dat Jezus
gekroond werd in het huis van de Vader.
Voor Hem was zijn hemelvaart, de dag
waarop hij de hemel binnenging en
sindsdien woningen klaar maakt. Een
plekje voor iedereen die bij Hem hoort.
Daar merken we nu nog niet zoveel van, maar soms zien we al een stukje
van het koninkrijk wat komt. Al eeuwen wachten christenen totdat Jezus weer
terugkomt. Dan mogen we zijn waar Hij nu al is.
Ik moet denken aan een lied. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot de dag
eens dagen zal. Wat een uitzicht bruidsgemeente! We mogen uitzien naar
Jezus. Hij komt! En tot die tijd weten we dat God ons vrede wil geven om niet
bang te zijn voor de dag van morgen.
Aernout de Jong
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Aandacht voor elkaar
Dag allemaal,
We gaan weer beginnen - zo de HEER wil en wij leven - en
corona ons de ruimte geeft! Op de zondagmorgen van het
Pinksterfeest: 23 mei a.s. Elders in deze Brug meer informatie
over het hervatten van onze diensten.
In de afgelopen tijd waren er geen diensten, maar wel activiteiten die velen
in actie brachten: onze secretaris Bert, met een wekelijkse nieuwsbrief dankzij
verschillende bijdragen en vele bezorgers! Een wekelijks LuisterLied van Henk en
Marleen, soms zelfs vierstemmig, is steeds een heel waardevolle bijdrage!!
Elke nieuwsbrief begon met woorden ter bemoediging vanuit de Bijbel, van
onze voorganger Jan Brouwer en daarbij ook steeds weer de uitnodiging voor een
gesprek met hem. Een ‘patiënt van de week’ die bezoek kreeg van Gerrit en Gea,
met een bos bloemen van onze gemeente; en dan op de foto met de bloemen:
medeleven noemen we dat! Bij dezen zijn dit voor onze gemeente de belangrijke
‘actie-mensen in coronatijd’; we danken ze voor hun inzet!!
Onze opdracht in het ‘omzien naar elkaar’ kende ook beperkingen, maar
anderzijds toch ook de mogelijkheden van deze tijd: op afstand praten, per
telefoon en soms even zwaaien en ook een kaartje is altijd welkom. En natuurlijk
BIDDEN niet vergeten!!
Dan nog iets over ‘onze zieke broeders en zusters’ (zoals we dat dan zeggen):
- Giny Meijer wordt nu verpleegd in Anholt; ze heeft een bewogen periode
gehad met veel pijn en zorgen. In juni worden er weer foto’s gemaakt; ze
voelt zelf wel wat vooruitgang, maar beperkingen zullen blijven.
- Renate Niezing - ze wordt 19 mei 90 jaar - krijgt nu steeds meer
beperkingen. Best heel verdrietig voor haar dat ook het kerkbezoek haast
niet meer lukt!
- Willem Danker in Gieten blijft een moedige en gezellige man, ondank best
veel beperkingen!
- Jaap Zandberg en Marty Westerhof in Drachten hebben te maken met best
veel storingen en ziekenhuisbezoeken, maar ze zijn toch blij dat ze bij elkaar
kunnen zijn!
- Ita Dijkstra (onze inval-organiste) staat al heel lang op de wachtlijst voor
een hernia-operatie, maar er is nog geen zicht op wanneer dat zal kunnen.
Gelukkig is Melchert z’n voet weer hersteld en kan hij weer lopen!
- Jan Hoekstra heeft veel zorg nodig, gelukkig heeft Ria regelmatig hulp om
hem te verzorgen.
- Frans Geertsema zijn nieuwe adres staat ook in ons nieuwe adresboekje
met telefoonnummer; hij voelt zich goed thuis bij de Van Boeijen groep.
- De fam. Gietema had een sterfgeval in de familie: we wensen hen sterkte.
Het nieuwe adresboekje bevat alle adressen om kaartjes te sturen; belangrijk bij
het omzien naar elkaar! Er zijn dus velen die hiervoor in aanmerking komen!!
Met een hartelijke groet van
Anne Duursema
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Werken in de gemeente
Ook de afgelopen tijd werd het werken in de
gemeente gehinderd door allerlei corona maatregelen.
Dat we geen diensten konden houden is natuurlijk wat
we allemaal het meest missen. Hoe bijzonder is het
echter dat we desondanks wel met elkaar in contact zijn
gebleven. Dat gebeurde door een telefoontje, of doordat
we van elkaars wel en wee op de hoogte werden
gehouden via de wekelijkse nieuwsbrief en op allerlei
andere manieren.
We kunnen dankbaar zijn dat we met behulp van zulke eenvoudige middelen
toch goed met elkaar hebben kunnen meeleven.
Het is een voorrecht te mogen weten dat we een levende God hebben
die ons allemaal heel persoonlijk kent. Hij hoort naar onze gebeden en Hij weet
wat we nodig hebben.
Elders in dit nummer herinnert de rubriek ‘aandacht voor elkaar’ ons er
aan om voor elkaar te blijven bidden. En ook al kunnen we dan (nog) niet weer
samenkomen, door voor elkaar te bidden beleven we wel dat we samen deel
uitmaken van de gemeente, wat niet alleen ‘onze’, maar veel meer Gods
gemeente is. En Hij is een God van trouw!
Op het moment dat deze aflevering van de Brug wordt samengesteld zijn
de eerste versoepelingen begonnen. Dit in combinatie met de voortgang van
het vaccineren zal er hopelijk toe leiden dat het leven stukje bij beetje een
beetje weer wordt zoals het altijd was.
Daar zien we allemaal naar uit. Wat toch wel bijzonder is, is dat de Heer
ons, terwijl er onder ons veel ouderen zijn en mensen met een zwakke
gezondheid, heeft gespaard en bewaard. Niet dat de ziekte ons helemaal
voorbij is gegaan, maar we zijn wel bewaard voor de soms zeer ernstige
gevolgen van deze ziekte.
In de afgelopen maanden heb ik wel wat bezoekwerk gedaan, maar dat was in
mindere mate dan normaal. Mede dankzij de vaccinaties die velen van ons
inmiddels hebben ontvangen, hoop ik echter van harte dat het nu weer
makkelijker wordt om u een bezoek te kunnen brengen. Want hoe mooi en
goed het ook is om even via de telefoon contact met elkaar te hebben, het is
vele malen mooier om tijdens een bezoek even met elkaar in gesprek te zijn.
De komende maand vieren we het feest van Jezus’ hemelvaart en van
de uitstorting van de Heilige Geest. Wij zijn geen mensen die alleen
achterbleven nadat de Heer naar de Hemel is gegaan. Want door zijn Geest
woont Hij nu onze harten. We zijn écht bevoorrechte mensen.
Hartelijke groet,
Jan Brouwer
Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl
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Persoonlijke berichten
Oproep van oud-lid Truus Tammeling
Truus Reintsema-Tammeling volgt onze gemeente al enige tijd via
Facebook. Onlangs stuurde zij ook een berichtje aan de secretaris met een
oproep, dat ze op zoek is naar de familie Janssen,
die vroeger ook lid was van onze gemeente en die
een film hebben van haar doopdienst.
Uit onze ledenadministratie blijkt inderdaad,
dat Truus Tammeling hier op 6-10-1963 is gedoopt
door haar vader, ds. I. Tammeling. Truus is in 1967
uit de gemeente vertrokken, met attestatie naar
Groningen-Noord en ze woont tegenwoordig in
Delfzijl.
Zoals zij schrijft is in 1963 tegelijk met haar
Jannes Janssen gedoopt, die woonde indertijd aan
de Einsteinlaan. En naar verluid zou de familie
Janssen toen een film hebben gemaakt van die doopdienst. Niet alleen voor
Truus Tammeling, maar ook voor onze gemeente zou het uniek zijn om die film
te kunnen achterhalen!
Daarom vragen we uw medewerking bij de zoektocht naar de familie
Janssen. In onze ledenadministratie stopt zijn spoor in november 1975: toen
heeft hij “zich onttrokken”. Dat wil dus zeggen dat het lidmaatschap is
beëindigd, zonder dat er sprake was van overschrijving (attestatie) naar een
andere gemeente.
Dus we hebben verder geen vastliggende gegevens. Maar naar verluid
was Jannes Janssen getrouwd met E. Reuvenkamp en hadden zij ook een
zoon. Zij zouden later zijn verhuisd naar Heerenveen. Maar verder is er op dit
moment niets bekend.
Als u zich iets uit die periode kunt herinneren, dan horen we dat graag.
Hebt u nog foto’s of andere historie uit die tijd? Alles kan interessant zijn: dus
geef het dus alstublieft even door. Die oproep geldt natuurlijk ook voor andere
oud-leden van de gemeente; velen lezen de Brug en andere publicaties van
onze gemeente nog regelmatig en volgen onze gemeente via Internet en
Facebook.
U kunt reacties doorgeven aan de secretaris van
de gemeente of ook rechtstreeks aan Truus
Reintsema-Tammeling: telefoon thuis 0596 - 630 151
of mobiel 06 – 2262 9997 of per e-mail
truus1950@home.nl.
In een volgende uitgave van De Brug zullen we
iedereen op de hoogte houden over de ontvangen
reacties.
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Van de penningmeester
De leden van onze gemeente ontvangen bij
deze Brug een acceptgiro voor het voldoen van de
jaarlijkse ‘Uniebijdrage’.
Unie-ABC heeft de bijdrage dit jaar verlaagd naar € 30,- per gemeentelid.
Door de samenwerking van Unie en ABC zijn de kosten per lid aanzienlijk lager
geworden: de kosten van onze landelijke organisatie worden nu verdeeld over
meer gemeenten en dus over meer leden.
Deze jaarlijkse bijdrage moeten wij als gemeente voor ieder lid ook weer
afdragen aan Unie-ABC. Mijn verzoek is dan ook om deze bijdrage apart aan
de gemeente te voldoen. De acceptgiro’s worden meegezonden met deze
Brug; leden die de Brug digitaal ontvangen, krijgen de acceptgiro apart.
Uiteraard kunt u de Uniebijdrage ook via internet-bankieren overmaken
naar de rekening van onze gemeente: NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v.
Baptisten Gemeente Assen; met als omschrijving ‘Uniebijdrage 2021’.
Hartelijke groet,
Jelle Hoekzema, penningmeester

Wijzigingen adressenbestand
In de afgelopen periode zijn er een aantal adressen
gewijzigd. Die informatie is via de nieuwsbrieven al
doorgegeven, maar vatten we hier nog even samen.
- Renate Niezing is verhuisd naar De Wijde Blik, 1ste
etage - appartement 108. Van Heuven Goedhartlaan 4,
9406 CE Assen. Telefoon 0592 - 34 53 85.
- Frans Geertsema is verhuisd naar Van Boeijenoord –
locatie Stadssingel; zijn adres daar is nu Nijlandstraat 80,
9401 AE Assen. Telefoon 0592 - 33 58 29 (telefoon via Van
Boeijenoord).
De nieuwe adressen van Renate Niezing en Frans Geertsema staan ook al in
het nieuwe adressenboekje; alleen van Frans moet het huisnummer nog even
worden gewijzigd in 80.
- Trea Eisses heeft een nieuw mail-adres: treaeisses@outlook.com
- Giny Meijer wordt tijdelijk verpleegd in Anholt - afdeling Enkmarke kamer 23; Paul Krügerstraat 1, 9401 AG Assen. Post die is gestuurd naar
haar adres aan Stroom, krijgt ze via haar kinderen.
Alle leden en vrienden hebben het nieuwe ‘adressenboekje 2021’ van de
gemeente ontvangen: verzoek om er zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te
gaan.
Kijk ook even of al uw eigen gegevens er volledig en goed in staan. Als er iets
ontbreekt of moet worden aangepast, geef dat dan direct even door, dan kan
dat niet meer worden vergeten.
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Van het secretariaat
Een nieuwe Brug brengt nieuwe hoop; hoop op het hervatten
van onze diensten. In de vorige uitgave van de Brug was het
dienstenrooster voor maart, april en begin mei opgenomen, maar
van die diensten hebben we geen enkele kunnen houden. In deze
Brug staat een nieuwe agenda met de diensten vanaf Pinksteren en we hopen
van harte dat het nu wel lukt om die diensten ook weer te houden.
Er zijn nu een aantal positieve signalen: de versoepeling van Coronamaatregelen en het groeiende aantal gevaccineerde mensen. Maar aan de
andere kant zijn er – ten tijde van dit schrijven – nog grote zorgen in de
ziekenhuizen, hoewel men blijft zeggen dat het hoogtepunt van deze golf
onderhand voorbij zou moeten zijn.
Toch blijven wij er wel van uit gaan, dat we met ingang van 23 mei weer
diensten kunnen houden. Dat komt ook omdat we met onze kleine groep heel
veilig in De Componist kunnen samenkomen. In het gebouw zijn alle
voorzorgsmaatregelen genomen en vorig jaar is gebleken, dat onze gemeente
zich goed kan houden aan alle afspraken.
Het zal op 23 mei een bijzondere Pinksterdienst worden, omdat we dan
nog iets moeten inhalen van Pasen: het aansteken van de nieuwe Paaskaars.
“Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen” herinner ik mij van vroeger als
een dooddoener om onmogelijke vragen af te wimpelen. Maar je zou haast
gaan denken, dat al die onmogelijke dingen nu wel mogelijk zijn.
Hoewel we met Pasen dus nog geen dienst konden houden, is die
kerkelijke gebeurtenis binnen onze gemeente zeker
niet onopgemerkt voorbij gegaan. Bij de wekelijkse
nieuwsbrief was al een paasattentie van
Vrouwencontact verspreid. Ook kreeg iedereen een
boekje van het Johannes-evangelie om de teksten
van het Paasproject nog eens te herlezen. En op
Paasmorgen was er een speciale uitvoering van het
LuisterLied beschikbaar.
Want het LuisterLied was voor die gelegenheid opgenomen door
verschillende zangers en zangeressen.
Die hadden afzonderlijk van elkaar het
lied ‘Christus onze Heer verrees’ thuis
gezongen en daar een opname
gemaakt; en al die video’s waren
samengevoegd tot een prachtig
geheel. Binnen de gemeente wordt dat
lied steeds in de nieuwsbrief vermeld,
maar op zondagmorgen wordt het
LuisterLied ook op Facebook geplaatst en daarmee bereiken we elke keer ook
velen buiten onze gemeente.
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Op Paaszondag zijn we gewend om in onze dienst te collecteren voor
het Paasdankoffer. Iedereen had daarvoor ook al tijdig een acceptgiro
ontvangen met de oproep om juist in deze tijd de gemeente ook financieel te
steunen. Daar heeft men overtuigend gehoor aan gegeven: de opbrengst van
het Paasdankoffer was 965 Euro; dat is veel meer dan vorig jaar en ook meer
dan er nu voor was begroot. Dat is een belangrijke steun voor de toekomst van
onze gemeente, maar ook een blijk van uw vertrouwen daarin!
Bij deze uitgave van De Brug ontvangen alle leden een acceptgiro voor
de ‘Uniecontributie’. Dat is het bedrag dat onze gemeente afdraagt voor het
landelijk werk. Een paar jaar gelden was dat nog meer dan 50 Euro, maar nu
is dat verlaagd naar 30 Euro. Door het samengaan van Unie en ABC worden
die kosten nu verdeeld over meer gemeenten en meer leden, dus zijn de
kosten ook veel lager.
Zowel die bijdrage voor Unie-ABC, als ook alle andere
bijdragen voor onze gemeente kunt u bij de
belastingaangifte melden als giften aan een ANBI-instelling.
Op onze website staat alle informatie daarover, maar u kunt
dat desgewenst ook opvragen bij de penningmeester.
Bij de agenda van onze diensten in De Brug zijn nu geen vaste ‘taxidiensten’ meer vermeld. De afgelopen tijd werd dat nog
regelmatig verzorgd voor Renate Niezing, maar zij heeft
ons laten weten dat ze niet meer in staat is om regelmatig
naar de diensten te gaan. Als er anderen zijn, die
gehaald en thuisgebracht willen worden op
zondagmorgen, dan kan dat worden overlegd met Anne
Duursema. Daarnaast kan dat natuurlijk ook met
buurtgenoten onderling worden geregeld.
Tijdens de Corona-periode luisterden veel mensen thuis naar diensten
uit andere Baptisten gemeenten, zoals
Emmen – De Bron, Zwolle en HoogezandBeukemastraat. En we hebben ook
geleerd om schriftelijk te vergaderen en
afspraken te maken, zonder dat we bij
elkaar komen. Maar hopelijk zijn we niet
verleerd, dat ontmoeting en viering op
zondag toch het mooiste zijn om samen
een echte gemeente te vormen.
In de geest van Pinksteren vertrouwen we op de leiding van de Heilige
Geest bij het hervatten van onze diensten. We richten onze blik op de
toekomst, in het vertrouwen op de zegen van onze Heer en Heiland.
Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.
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Schriftelijke Gemeentevergadering
Eind maart hebben de leden en vrienden van de gemeente de stukken
ontvangen voor onze gemeentevergadering, die dit voorjaar opnieuw
schriftelijk is gehouden. Enige agendapunt waren de jaarstukken: financieel en
statistiek. Vorig jaar kon er ook geen gemeentevergadering worden gehouden,
dus waren er ook geen verslagen om goed te keuren. Er waren ook geen
voorstellen voor de Algemene Vergadering van Unie-ABC om te bespreken;
want die bijeenkomst zal dit voorjaar een ander karakter krijgen.
Het is bestuurlijk voor de gemeente van belang om de financiële stukken
(= jaaroverzicht 2020 en begroting) formeel goed te keuren en vast te stellen.
Die financiële stukken zijn bijvoorbeeld nodig voor de jaarlijkse toetsing voor
de zogenaamde ANBI-regeling, waarmee wordt geregeld dat uw giften aan
onze gemeente ook fiscaal aftrekbaar zijn.
Daarom hebben we de gemeente gevraagd om goedkeuring te geven
aan alle jaarstukken: de financiële stukken (= jaaroverzicht 2020 en begroting
2021) en de statistiek over 2021. Dat maakte deze schriftelijke vergadering ook
heel eenvoudig; het ging maar om dat ene agendapunt.
Met reacties of vragen kon iedereen terecht bij een van de bestuursleden
of schriftelijk bij de secretaris. Het was op zich niet verwonderlijk, dat er
hierover geen reacties binnenkwamen: bij ‘gewone’ vergaderingen in de
afgelopen jaren kwamen er eigenlijk ook nooit vragen over deze
agendapunten; doorgaans is de enige reactie dat men het fijn vindt dat alles
weer goed geregeld en vastgelegd is.
Dit jaar ging het op dezelfde manier: we hoorden her en der reacties dat
men de stukken had gelezen en dat het er weer mooi uitzag. Enkelen namen
de moeite om apart even te bellen en te zeggen dat ze het prima verzorgd
vonden, met daarbij de complimenten aan de penningmeester dat alles weer
zo netjes op papier stond.
Niemand maakte gebruik van de
mogelijkheid om zich tegen het voorstel uit te
spreken: daarvoor was er tot 18 april
gelegenheid. Daarom heeft het bestuur toen
vastgesteld, dat de gemeente in principe
unaniem met de gepresenteerde jaarstukken kon
instemmen. We beschouwen onze jaarstukken
over 2020 nu als vastgesteld en goedgekeurd.
Het bestuur is blij met dit vertrouwen; we
blijven ons best doen om de gemeente zo goed mogelijk gaande te houden.
De Corona-situatie dwingt ons tot deze uitzonderlijke wijze van besluitvorming;
we hopen later dit jaar weer eens gewoon een gemeentevergadering na de
dienst te kunnen houden, om ook bij te praten over andere zaken.
Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.
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Contact via onze Nieuwsbrieven
In elke Nieuwsbrief leest u steeds waarom we die
Nieuwsbrief blijven maken: om toch contact te houden,
zolang er geen diensten zijn. Want de ontmoeting met elkaar
is een belangrijk element bij onze diensten op zondag. Een
kerkdienst kunnen we via TV of Internet ook meebeleven bij
een andere gemeente, maar voor het onderlinge contact is
er nu onze Nieuwsbrief.
De afgelopen periode heeft Bert enorm zijn best
gedaan om elke week weer een mooie Nieuwsbrief te
maken: toch een hele klus, maar hij had goede helpers …
Jan Brouwer, die elke week een mooi voorstukje schreef;
Marleen en Henk die elke week voor ons weer een
passend lied uitzochten en het speelden en/of zongen;
prachtig!
En dan niet te vergeten Gea en Gerrit die elke week
weer voor de bloemen zorgen; niet alleen het afhalen bij de
bloemist, maar ook door weer en wind op de fiets naar de
gelukkigen, die de bloemen mochten ontvangen. Het levert
elke week weer een mooie foto op en een leuk stukje; ze
maken een praatje en geven dit aan de gemeente door!
De Nieuwsbrieven worden elke week hier in de
Anemoonflat geprint op mooi geel papier en in kleur. We
hebben hier een grote printer staan, dus veel
eenvoudiger dan op een klein huis-tuin-en-keukenprintertje, waarbij de cartridges heel snel leeg zijn …
Mooi dat het hier kan en mag! (en gratis!)
En dan de bezorgklus: dat wordt gedaan door
Jelle, Gea en Gerrit, Anne Duursema, Wietze en Bert; en
deze laatste verzorgt ook de verzending per mail en per
post! Heel veel mensen hebben hier dus wekelijks aan
meegewerkt en uiteraard zijn we hen daarvoor heel
dankbaar!!
En nu … de toekomst ... we hopen toch binnenkort
weer gewoon onze diensten te kunnen houden en dat daar
zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen en willen zijn...
De inentingen gaan in rap tempo en omdat veel van onze
bezoekers al aardig bejaard zijn, zijn velen ook al aan de
beurt geweest en daardoor beschermd voor zichzelf en ook voor anderen …
Ik hoop u spoedig allemaal weer te kunnen zien bij onze diensten; wat
zal dat een feest zijn …!!
Veel liefs,
Anke Gorter.
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Zondagsschool
De afgelopen tijd zijn we niet bij elkaar geweest, maar we hopen dat het met
Pinksteren weer kan om elkaar te ontmoeten. Het was wel mooi, dat ons
project ‘Een spoor van liefde’ in de Veertigdagentijd elke week in de
nieuwsbrief heeft gestaan, zodat iedereen dat toch kon volgen.
Met Pinksteren staan we dan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Wat
merken we daarvan en wat doet dat met ons? In deze moeilijke tijd helpt Hij
ons: Hij bidt voor ons om kracht, troost en leiding in ons leven. Zo staat Hij ons
bij en hoeven we het niet alleen te doen. Op de zondagsschool wordt daarover
gepraat, gelezen en gewerkt. We kunnen ook een woordzoeker maken en met
de jonge kinderen een duif.
De weken erna gaat het op zondagsschool over de thema’s Leef in liefde,
Jeremia uitgekozen als profeet, Jeremia in de put en Het visioen van Ezechiël.
We hopen dat we samen hiermee aan de slag mogen gaan en weer kunnen
genieten van elkaar.
Groeten van de zondagsschoolleiding,
Gea, Petra en Aly.

Vrouwencontact
Voor Pasen hebben enkelen de Paasattenties
rondgebracht, die zr. Molenaar voor ons heeft
gemaakt. We kregen veel blije gezichten te zien en
iedereen vond dat leuk en lekker. Men had er niet
op gerekend, dat we in de Coronatijd dit nog konden doen. Bedankt zr.
Molenaar voor het vele werk, dat u eraan heeft gehad.
We volgen de berichten om te zien, wanneer we weer bij elkaar kunnen komen.
We hopen dat dit voor de vakantie nog wel een keer kan. Er zijn nog twee
bijeenkomsten gepland, op 19 mei en op 16 juni. Het lijkt er niet op dat we in
mei al weer beginnen, maar u hoort nog van ons of het in juni door kan gaan.
Anders zullen we na de vakantie verder zien. Kaarten aan jarigen en zieken
worden wel verzonden, zodat we wel contact houden met elkaar.

Bijbelstudiegroep
Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland van de Bijbelstudiegroep.
De gewoonte was om samen te komen bij een van de deelnemers thuis; we
wachten nog even af wanneer we zo’n samenkomst weer op verantwoorde
wijze kunnen plannen. Naar verwachting zal dat pas na de vakantieperiode
zijn. Als die plannen worden gemaakt, dan zullen we dat zo spoedig mogelijk
delen met de vaste deelnemers en bekend maken binnen de gemeente.
Reacties of suggesties kunt u doorgeven aan Anke Gorter.
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ArendState zoekt vrijwilligers
In ArendState zijn wij blij met de vele
vrijwilligers, die zich inzetten voor de bewoners
in het woonzorgcentrum.
Er is op dit moment de vraag naar:
Vrijwilliger dagbesteding op zaterdagmiddag:
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de zaterdagmiddag die samen met
de welzijnsmedewerker gaat werken op de dagbestedingsgroep. Je bent
veel in contact met de bewoners, helpt mee om samen de
zaterdagmiddag gezellig te maken. Dit kan zijn in de vorm van
ondersteunen op de groep bij activiteiten, een spelletjes doen, een
wandeling maken en een kopje koffie schenken etc. Het is mooi om enige
kennis te hebben van dementie.
Wandelvrijwilligers:
Regelmatig zijn we op zoek naar wandelvrijwilligers. Vindt u het mooi om
met ouderen te wandelen? Dan nodigen we u graag uit om contact met
ons op te nemen. Het is belangrijk dat u affiniteit hebt met ouderen met
dementie.
Entree vrijwilliger:
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die op de donderdagmiddag de
gastdame bij de receptie wil ondersteunen. Uw taak is het ontvangen van
het bezoek, u bewaakt de situatie bij de entree, u attendeert het bezoek
de handen te ontsmetten en let op dat het bezoek een mondkapje draagt,
ook hou je de bezoekerslijst bij. De werktijden zijn op de donderdag van
13.00-17.00 uur.
Maaltijd vrijwilligers voor de avond:
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die ‘s avonds kan ondersteunen bij
het uitserveren van de warme maaltijd in Restaurant Spijs. Naast het
uitserveren heb je de volgende taken: het dekken van de tafels, afruimen
en lichte schoonmaakwerkzaamheden. Je werkt altijd samen met een
vaste medewerker. De werktijden zijn van 16.45 uur tot 19.00 uur. Op dit
moment zoeken we voor de volgende avonden een vrijwilliger:
-Woensdagavond 1x in de 14 dagen
-Vrijdagavond (1x in de 14 weken)
Koffie schenk vrijwilliger voor de woensdag:
Wie zou op de woensdagochtend 1x in de 14 dagen van 9.30-11.15 uur
kunnen ondersteunen bij het schenken van een kopje koffie in restaurant
‘Spijs’. De bewoners drinken om 10.00 uur een kopje koffie, je werkt
samen met een andere vrijwilliger. Belangrijke eigenschappen zijn:
gastvrij zijn, geduldig en vriendelijk.
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Mocht u interesse hebben in een
van de vacatures of meer
informatie willen? Dan kunt u
vrijblijvend contact opnemen met:
Margreet Koekoek, coördinator
vrijwilligers en welzijn in ArendState (werkzaam op ma - di - do)
E-mail : mkoekoek@accoladezorg.nl of bel 06 – 2539 2044.
ArendState - Groningerstraat 25 - 9401 BH Assen - tel. 0592 – 763330

Christelijke boekwinkel in Assen
De stichting ‘Christelijke Boekwinkel Assen’ is sinds anderhalf jaar bezig
om een christelijke boek- en cadeauwinkel in Assen te openen. Ze zijn in
gesprek over de huur van een mooi pand in het centrum van Assen en zouden
daar in juli 2021 kunnen openen. Het initiatief is ontstaan vanuit verschillende
kerken in Assen; bij de verdere ontwikkeling wordt een beroep gedaan op alle
kerken voor steun en medewerking.
De overtuiging is, dat een christelijke boekwinkel
een gemis opvult in christelijk Assen en omstreken. Er
kan een enorm getuigenis uitgaan van deze winkel en dat
die - juist in deze onzekere tijden – wordt opgezet en
ondersteund door christenen samen. Zichtbaar aanwezig
zijn met fijne lectuur in het winkelcentrum is al een
getuigenis; daarnaast kan de winkel ook een ontmoetingsplaats worden waar
iedereen zich welkom voelt.
U kunt op verschillende manieren steun geven aan dit initiatief, allereerst
in uw gebed. Daarnaast worden giften gevraagd voor een startkapitaal; het
ondernemingsplan staat op www.stichtingcba.nl en daar leest u ook meer over
de crowdfunding-actie. Maar u kunt ook een donatie overmaken op NL75
RABO 0342 3632 12 t.n.v. stichting CBA.
De belangrijkste steun voor de christelijke boekwinkel is natuurlijk uw
inkopen daar te doen; dat kan vanaf heden ook al voor kerkelijke inkopen zoals
Bijbels, Bijbelstudiemateriaal, kerstboekjes voor de kinderen, kaarten voor
zieken, doop of belijdenis. En verder kunt u helpen om vrijwilligers te vinden
voor het werk in de boekwinkel en kunt u anderen attenderen op de komst van
deze winkel.
Als u contact zoekt met de initiatiefnemers, dan kan dat via de website
www.stichtingcba.nl. Het emailadres is stichting.cba@gmail.com. Telefonisch
kunt u Wietske Nienhuis bereiken op 06 - 1120 1843 of Anja Koops op 06 –
4637 6161.
Als er meer bekend is over de locatie van de nieuwe boekwinkel, dan
zullen we dat ook via ‘De Brug’ melden.
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EH Basisjaar in coronatijd
Ruim een jaar in de ban van corona! Er is voldoende over gezegd en
geschreven wat dit met een samenleving doet. Speciaal hoe een digitaal leven
jongeren raakt en te veel isoleert. Daarom kwam het ministerie met een
nationaal onderwijsplan; naast een extra financiële investering (8,5 miljard) is
er ook aandacht voor de mentale problematiek als gevolg van het
coronatijdperk.
Ook de overheid kent de verhalen van wanhoop en eenzaamheid onder
jongeren. Veel studenten hebben concentratieproblemen, raken geïsoleerd,
hebben minder zelfvertrouwen en soms is er zelfs sprake van vereenzaming.
Deze problemen hebben vervolgens weer een negatief effect op de
studievoortgang en brengen ook risico’s voor extra uitval met zich mee. De
persoonsvormende en socialiserende facetten van het leven die juist in de
school- en studententijd zo belangrijk zijn, worden door corona gemist.
Daarom kan het juist nu belangrijk zijn om een tussenjaar te doen! De
investering van het ministerie voorziet in materiële compensatie van opgelopen
studievertraging, maar de immateriële schade is nog groter. Daarom is de
investering in persoonlijke ontwikkeling meer dan essentieel om de
achterstanden in te halen die op sociaal-emotioneel terrein zijn opgelopen.
Om moedeloosheid en somberheid te keren door het bieden van nieuwe
perspectieven. Om het gevoel van zinloosheid te veranderen naar een hoopvol
bestaan. Om existentiële leegte te vullen met antwoorden op
zingevingsvragen. Om daarnaast ook heel veel plezier te hebben met
medestudenten en betrokken docenten én een persoonlijke begeleiding op
maat te ontvangen die verder nergens zo intensief te vinden is als in het
Basisjaar van de EH.
Er zijn mensen die zeggen dat een tussenjaar zonde van je tijd is of dat
het alleen maar een goed idee is als je niet weet welke studie je moet doen of
als er iets met je is. Dat is gewoon niet waar! Docenten bij elke vervolgopleiding
kunnen EH-studenten er feilloos uitpikken: die zijn namelijk zoveel verder in
hun persoonlijke ontwikkeling, in de doordenking en doorleving van hun
geloofsleven en in het omgaan met maatschappelijke druk uit hun omgeving.
Het EH-Basisjaar is een enorme investering in je leven nu en anticipeert op de
toekomst die voor je ligt. Het is de beste stap in je toekomst en de beste basis
voor je leven! Op de EH leer je omgaan met alles wat op je afkomt, leer je op
een meer volwassen manier zelf de regie te
nemen over je leven en ben je niet (langer)
slachtoffer van de omstandigheden. Daarin
proberen we de juiste balans te zoeken van
diepe doordenking maar ook veel plezier
hebben met elkaar!
Meer informatie: EH Amersfoort, Drentsestraat 1, 3812 EH Amersfoort.
Telefoon 033 - 460 4000, website www.eh.nl
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Foto’s
van
toen
Lieve mensen,
Ook deze keer
zijn de “foto’s van
toen”
van
de
Muziekzondag uit
2014.
Wat mij zo opviel
bij het bekijken
van deze foto’s …:
wat staan er veel mensen op die inmiddels al overleden zijn …

Kijk maar eens goed, u zult heel wat
mensen herkennen! En wat lijkt het lang
geleden sinds de kerk zo vol zat en wat is
er veel gebeurd in deze afgelopen jaren …
Goddank hebben wij, als gemeente, tot nu
toe geen mensen aan Corona zien
overlijden en daar kunnen we alleen maar
heel dankbaar voor zijn!!
Wilt u ook herinneringen delen en hebt u
daar nog foto’s van? Gebeurtenissen van
vroeger of van recentere datum? Geef uw
foto’s en uw herinnering dan even aan mij
door; u krijgt de foto’s onbeschadigd retour!
Alvast bedankt en blijf vooral gezond!
Veel liefs en D.V. tot de volgende keer,
Anke Gorter.
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Berichten van Unie-ABC
Online inspiratie en ontmoetingsavond
Op woensdag 16 juni organiseert Unie-ABC online een
inspirerende ontmoetingsavond. Op deze manier willen we dit
jaar onze voorjaars-Algemene Ledenvergadering invullen.
Het accent ligt daarbij minder op besluitvorming en meer op
ontmoeting. Centraal staan de verhalen van wat God aan het
doen is in de gemeenten, juist in deze tijd. Arnoud Drop van
Alpha Nederland zal hierover een inleiding verzorgen.
Verder nemen we deze avond afscheid van Albrecht Boerrigter,
die als Algemeen Secretaris veertien jaar leiding gaf aan de
Unie en ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het
fusieproces van Unie en ABC. Albrecht Boerrigter heeft bij ons
in Assen ook wel diensten geleid, ook bij bijzondere
gelegenheden. Per 1 juni gaat hij aan de slag bij het Leger des
Heils.
Alle gemeenteleden zijn welkom! Juist omdat deze
ledenbijeenkomst niet over vergaderstukken gaat, is het een mooie
gelegenheid voor alle belangstellenden uit de aangesloten gemeenten om mee
te doen. U kunt zich opgeven bij de secretaris van uw gemeente; dan krijgt u
te zijner tijd een link naar de digitale ontmoeting. Van harte welkom!
Update Corona-maatregelen: diensten met 30 bezoekers mogelijk
Onlangs zijn enkele coronamaatregelen versoepeld, een eerste voorzichtige
stap in het Openingsplan van de overheid. Een delegatie van het CIO (overleg
kerk en overheid) heeft met minister
Grapperhaus besproken wat dit betekent voor
de kerken, bij toepassing van de Routekaart
voor kerken die in maart is gepubliceerd.
Op basis daarvan is het CIO tot de conclusie
gekomen dat het nu weer mogelijk is om
kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers
(exclusief medewerkers). Het advies om
zoveel
mogelijk
uitsluitend
digitale
kerkdiensten te houden komt te vervallen.
Bij het organiseren van diensten met
bezoekers wordt de kerken gevraagd alle
basisregels in acht te blijven nemen, evenals
de protocollen die eerder in de kerken zelf zijn
ontwikkeld om op een zo veilig mogelijke
manier bij elkaar te komen. Bij die protocollen
gaat het om zaken als registratie, stellen van gezondheidsvragen, aanwijzen
zitplaatsen en samenzang.
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Samen nadenken over de toekomst
Donderdag 18 maart ontmoette het UnieABC-bestuur online afgevaardigden van
zo'n vijftien gemeenten uit alle regio's. Het
bestuur wilde een scherper beeld krijgen
welke verwachtingen gemeenten hebben als
het gaat om de ondersteuning vanuit de
landelijke organisatie.
Er waren in elke regio enkele gemeenten
benaderd om met het bestuur mee te denken: grote en kleinere gemeenten,
van baptisten- en CAMA-signatuur. Er werd zowel plenair als in groepjes
overlegd, verder kon men via een digitale enquête aangeven wat men
belangrijk vond.
Daarbij bleek dat gemeenten graag praktische ondersteuning willen hebben,
zoals over salarisadviezen, ANBI-regeling en corona-afspraken. Ook de
opleiding van voorgangers en ondersteuning van kerkleiders en kerkenraden
scoorden hoog. Verder kwam de uitwisseling van ideeën en materialen tussen
gemeenten onderling aan de orde. Afgesproken is dat de meningen en
suggesties door het bestuur worden meegenomen en zullen worden verwerkt
in de plannen voor de toekomst.
Bijeenkomst penningmeesters
Er is een speciale bijeenkomst voor penningmeesters en raadsleden op
vrijdagavond 4 juni in Apeldoorn. Het gaat om de begroting voor volgend jaar
en Unie-ABC-bestuur streeft daarbij naar een sluitende begroting voor de
gezamenlijke organisaties, om de continuïteit van het werk te waarborgen. Dit
brengt een aantal vragen met zich mee op het gebied van de hoogte van de
contributie in relatie met het niveau van de dienstverlening. Daarover gaat het
bestuur in gesprek met penningmeesters en raadsleden van gemeenten.
Website landelijk werk
Veel informatie over het landelijke en internationale werk van onze
gemeenschap kunt u vinden op de nieuwe website www.unie-abc.nl. Een groot
deel van die nieuwe website is inmiddels gevuld en verder wordt ook de rest
van de informatie van Unie en ABC overgezet vanaf de oude websites. Die
‘oude’ websites blijven dan nog als archief online staan.
2021
4 juni
16 juni
29 juni
7-10 juli

Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
Bijeenkomst voor penningmeesters in Apeldoorn om 18.00 uur
Ontmoetingsavond en voorjaars-ALV - online 19.30 uur
Open dag Sprekersroute, verzorgd door Seminarium en
Evangelisch College - online 20-21 uur
Baptist World Alliance Celebration 2021 – online
(zie www.baptistworld.org)
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NBG berichten
Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap samen verder.
Sinds april gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams
Bijbelgenootschap als één vereniging verder, met een nieuwe naam:
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Er is ook een nieuw logo: daarin valt
de letter B meteen op, zoals in het werk alles draait om de Bijbel.
Er blijven twee kantoren: in Haarlem en in Antwerpen. Samen werken ze
aan één missie: de Bijbel dichtbij brengen. Iedereen in binnen- en buitenland
moet toegang hebben tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen we Gods
boodschap van liefde voor de wereld.
Internationale Moedertaaldag: Bijbel in je moedertaal.
Een moedertaal – die hebben we allemaal. Die is zoveel meer dan een
verzameling woorden en grammaticaregels. Het is dé manier om je te
verbinden met de ander, om je gevoel in
woorden te vangen, om betekenis te geven
aan de wereld om je heen. Dat maakt je
moedertaal zo bijzonder.
De Bijbel in je moedertaal is een schat
om te koesteren. Er lopen nu
47
bijbelverspreidingsprojecten
en
30
bijbelvertaalprojecten;
daaraan
wordt
wereldwijd gewerkt, van de Filipijnen tot Peru
en van Belarus tot Mozambique. Want de
Bijbel in je moedertaal – de taal van je hart – dat gunnen we ieder mens.
Vertaalwerk NBV21 klaar
Het vertaalteam dat de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) reviseerde, is klaar.
Bij de verschijning van de NBV in 2004 is al afgesproken om die vertaling na
verloop van tijd te herzien. Alle reacties zijn nu
meegenomen: brieven, mails en publicaties
leverden ruim 3500 vertaalsuggesties op.
Een vertaalteam met 9 brontaalkenners en
neerlandici werkte van 2017 tot 2020 de hele
NBV door: ieder vers werd opnieuw aan de
brontekst getoetst. Op veel plaatsen werd de
nauwkeurigheid van de vertaling vergroot. De
NBV is nu wetenschappelijk up-to-date: in totaal
zijn ruim 12.000 wijzigingen aangebracht (eerbiedshoofdletters niet
meegerekend). Ongeveer 20% is aangedragen door reacties van buiten.
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
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Diensten starten met Pinksteren!
In de vorige Brug stond als hoopvolle verwachting ‘Als we
weer naar onze diensten kunnen!’; daar hebben we nog erg lang
op moeten wachten. Nu is het voornemen, om met Pinksteren
weer te starten met onze diensten.
Er worden in deze periode al een aantal regels versoepeld. Daarnaast
zullen inmiddels velen uit onze gemeente zijn gevaccineerd. Op basis daarvan
lijkt het verantwoord om weer wekelijks diensten te gaan houden.
We mogen binnen de geldende regels onze diensten ook zonder meer
houden. We zijn een kleine groep, er wordt voldoende afstand gehouden en
niet gezongen. We zorgen voor registratie en vragen om een mondkapje te
dragen. Verder gelden uiteraard alle basisregels. Daarmee voldoen we
ruimschoots aan alle afspraken rond het houden van kerkelijke bijeenkomsten
en is het ook maatschappelijk te verantwoorden dat we weer diensten gaan
houden.
Vanaf het moment dat deze Brug verschijnt zullen er dus nog een tweetal
samenkomsten vervallen en daarna hervatten we de diensten:
Zondag 9 mei
GEEN dienst
Zondag 16 mei
GEEN dienst
Zondag 23 mei
Pinksterdienst
Onze plannen zijn gebaseerd op de verwachting, dat intussen het aantal
besmettingen stabiliseert en onder controle blijft door steeds meer vaccinaties.
Mocht dat toch helemaal niet lukken, dan zullen we ons voornemen wellicht
alsnog moeten herzien.
Als we onze diensten weer houden, dan zullen we dat doen met alle
bekende voorzorgsmaatregelen, zoals we die kennen van vorig jaar.
Ter herinnering de maatregelen weer even op een rijtje:
➢ Kom alleen als u gezond bent, blijf anders thuis.
➢ Draag een mondkapje bij binnenkomst en doe dat pas af als u zit.
➢ Uw naam wordt geregistreerd bij binnenkomst.
➢ De stoelen staan op veilige afstand: niet schuiven en blijf zitten.
➢ Er wordt niet gezongen; u kunt alleen luisteren naar de liederen
➢ Na de dienst weer gaan zitten; wacht op verdere afspraken.
➢ Voor dat u gaat staan, eerst uw mondkapje weer op doen
➢ Voor het koffiedrinken kunt u blijven zitten: wordt bij u gebracht.
We gaan uit van maximaal 30 bezoekers, exclusief
medewerkers. Door registratie van alle namen bij binnenkomst
weten we precies hoeveel mensen er zijn.
Als we ons allemaal zorgvuldig aan die regels houden,
dan kunnen we op een veilige manier samenkomen; dat weten
we uit ervaring.
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

23 mei

30 mei

Voorganger

Jan Brouwer

Aernout de Jong

Begroeting

Petra Wilhelmus

Gerrit Buwalda

Mededelingen

Bert Middelkamp

Petra Wilhelmus

Raadskamer

Gea Buwalda

Jelle Hoekzema

2e collecte

Kinder- en Jeugdwerk

Gem. activiteiten

Bijzonderheden

Pinksteren

Begeleiding

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Geluid

Hans Romijn

Gerrit Buwalda

Beamer

Marleen Samplonius

Hans Romijn

Zondagsschool
en / of Crèche

Gea Buwalda

Petra Wilhelmus

Koffie

Fam. Buwalda

Wietske Moddejonge
en Jantje Bos

Koster

Jelle Hoekzema

Jaap van Spengen

Taxi – naar de dienst

op verzoek beschikbaar

Beschikbaar voor

De Brug
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

6 juni

13 juni

20 juni

Zo

Jan Foppen

Bert Wijchers

Kina Tigelaar

Vo

Wietze Gorter

Wietske Moddejonge

Petra Wilhelmus

Bg

Anke Gorter

Jelle Hoekzema

Bert Middelkamp

Me

Bert Middelkamp

Petra Wilhelmus

Anke Gorter

Ra

Huisvesting

Vieringen

Goede doelen

Co

Viering
Heilig Avondmaal

Bz

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Be

Karin Middelkamp

Wietze Gorter

Hans Romijn

Ge

Karin Middelkamp

Marleen Samplonius

Hans Romijn

Bm

Aly Middelkamp

Gea Buwalda

Petra Wilhelmus

Petra Wilhelmus
en Riet de Vries

Fam. Duursema

Fam. Middelkamp

Kf

Wietze Gorter

Jelle Hoekzema

Wietze Gorter

Ks

op verzoek beschikbaar

Cr
Zo

Ta
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

27 juni

4 juli

Voorganger

Greet Berends

Jan Brouwer

Begroeting

Gerrit Buwalda

Wietze Gorter

Mededelingen

Gea Buwalda

Anke Gorter

Raadskamer

Anne Duursema

Petra Wilhelmus

2e collecte

Open Huis

Kinder- en Jeugdwerk

Viering
Heilig Avondmaal

Bijzonderheden

Begeleiding

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Geluid

Gerrit Buwalda

Karin Middelkamp

Beamer

Marleen Samplonius

Karin Middelkamp

Zondagsschool
en / of Crèche

Aly Middelkamp

Gea Buwalda

Koffie

Fam. Buwalda

Wietske Moddejonge
en Jantje Bos

Koster

Jaap van Spengen

Jelle Hoekzema

Taxi – naar de dienst

op verzoek beschikbaar

Beschikbaar voor

De Brug

Diensten

25
De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

11 juli

18 juli

25 juli

Zo

Jan Foppen

Jannes Hofman

Gerry de Vries

Vo

Wietske Moddejonge

Petra Wilhelmus

Gerrit Buwalda

Bg

Petra Wilhelmus

Gea Buwalda

Jelle Hoekzema

Me

Anke Gorter

Jelle Hoekzema

Bert Middelkamp

Ra

Gem. Activiteiten

Huisvesting

Vieringen

Co

Kerstviering

Bz

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Be

Wietze Gorter

Hans Romijn

Gerrit Buwalda

Ge

Hans Romijn

Marleen Samplonius

Hans Romijn

Bm

Petra Wilhelmus

Aly Middelkamp

Gea Buwalda

Fam. Middelkamp

Petra Wilhelmus
en Riet de Vries

Fam. Duursema

Kf

Wietze Gorter

Jaap van Spengen

Jelle Hoekzema

Ks

op verzoek beschikbaar

Cr
Zo

Ta
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Andere bijeenkomsten
Thuis bij een van de

10 mei, 7 juni, 5 juli
om 15:00 uur

Bestuursvergaderingen bestuursleden

19 mei, 16 juni
om 14:30 uur

Vrouwencontact

in de Componist

Voorlopig opgeschort

Bijbelstudiegroep

bericht volgt t.z.t.

(of schriftelijk)

Deze aankondigingen zijn nog onder voorbehoud
Wijzigingen of aanvullingen in geplande bijeenkomsten zullen worden doorgegeven
aan betrokkenen en bij de mededelingen; of vraag zelf even om informatie.

De verjaardagskalender
Op 19-5 wordt Piet Berkhof
Op 19-5 wordt Renate Niezing-Willems
Op 21-5 wordt Pieter Willem de Jonge

83
90
9

jaar
jaar
jaar

Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op

8-6
9-6
11-6
13-6
15-6
19-6
19-6

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

Lammy Molenaar-Reiling
Bob Wijnstra
Timen de Jonge
Bert Middelkamp
Frans Geertsema
Hans Romijn
Henk Samplonius sr.

95
75
14
68
64
53
67

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Op
Op
Op
Op
Op

10-7
11-7
11-7
20-7
25-7

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

Age Koudenburg
Daniëla van de Kamp
Henk Samplonius jr.
Wietze Gorter
Giny Meijer-Henssen

60
34
17
78
93

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!

De Brug
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Puzzel
In de vorige Brug stond een woordzoeker met
als thema ‘Wandelen met God’. Kon u alle
woorden vinden?
De nieuwe puzzel is een woordzoeker over Hemelvaart. Als u de opgegeven
woorden doorstreept, dan vindt u als oplossing de troostende belofte over onze
Heer.
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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 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

