“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12
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Ter overdenking
In het boek Genesis, het boek van de
wording, spreekt God de woorden: ‘Er
moet licht komen en er was licht. God zag
dat het licht goed was, en hij scheidde het
licht van de duisternis, het licht noemde hij
dag, en de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen. De
eerste dag.’ (Gen. 1: 3-5)
In deze wereld is het niet altijd licht geweest. Het duister was er eerder
dan het licht. Gen 1: 1 zegt: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar
Gods geest zweefde over de wateren.’ Hoe lang die duisternis heeft geduurd?
Het wordt niet vermeld. U en ik vinden het heel normaal dat we daglicht
hebben. De zon komt op en gaat weer onder. Maar zonder het scheppend werk
van God hadden wij nog steeds in het donker gezeten.
Wetenschappelijke onderzoek heeft o.a. aangetoond dat het juiste licht
op het juiste moment van de dag, een positieve invloed kan hebben en
ondersteuning kan bieden op het welzijn en het gedrag van mensen. Hierin
spelen de hormonen cortisol en melatonine een belangrijke rol. Wanneer licht
ontbreekt omdat een persoon relatief veel binnen zit, kan de biologische klok
van het lichaam verstoord worden en kunnen als gevolg daarvan chronische
vermoeidheid, slaapstoringen of depressies optreden. Licht is nodig voor ons
lichamelijk- en geestelijk welzijn. Licht is onontbeerlijk voor ons mensen.
Ik las een interessant experiment van de Fransman Michel Siffre. In 1972
ging deze man, een geoloog, vrijwillig voor zes maanden in een warme grot in
Texas zitten om te kunnen onderzoeken of de mens licht nodig heeft om te
overleven. Op dag 79 was de man depressief, suïcidaal en begon hij zijn
verstand te verliezen, ook was zijn bioritme compleet van slag. De conclusie:
de mens heeft daadwerkelijk licht nodig om te overleven.
We leven in de donkere dagen voor kerst. De meesten van ons snakken
alweer naar meer licht overdag. In deze donkere dagen en ook donkere tijden
is daar de adventstijd.
De tijd van verwachten,
uitzien naar het Licht,
naar de komst van het
ultieme Licht: Jezus
Christus. We herdenken
met kerst zijn geboorte
op aarde en advent
houdt tevens in dat we
uitzien naar zijn tweede
komst naar deze wereld.
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Jezus, het licht voor de wereld! Wie Jezus volgt loopt nooit meer in de
duisternis. Wat geweldig om dat te beseffen. Dankbaar voor het daglicht en
dankbaar voor Jezus: het Licht.
De Adventsweken: We ontsteken elke week een kaars, als teken van het
Licht, dat komen gaat. Deze donkere dagen voor kerst wordt door velen
ervaren als een gezellige, warme tijd. De verwarming aan, wat sfeerlicht en
iets lekkers op tafel. Maar laten we tevens beseffen dat het voor velen ook een
tijd is die als moeilijk wordt ervaren, een donkere tijd. Er zijn, vooral in deze
tijd, veel mensen die hunkeren naar een lichtpunt. Zijn we lichtbrengers in deze
tijd? Het is immers een tijd van verwarring, van angst, van veel zieken, van
rouw, van veel eenzaamheid. Dat ons gebed/lied mag zijn: ‘Shine your light,
shine your light through me Jesus’, en we dit mogen doorgeven waar de
mogelijkheid ons gegeven wordt.
Gezegende tijd gewenst.
Gerry de Vries

Aandacht voor elkaar
Het is best een onzekere tijd, en spannend, hoe gaat het
verder? Is dit ons nieuwe normaal? Toch mogen wij
weten, wat de toekomst zal brengen. Samen als
gemeente, staan wij niet alleen; één zekerheid mogen we
iedere dag met ons meenemen: onze Vader is altijd bij
ons.
♥ Roelie Dikkens voelde zich niet goed, toch maar even
naar de huisarts, die stuurde haar door naar het ziekenhuis.
Na vele onderzoeken en medicijnen mocht ze weer naar huis. ‘Het gaat nu
weer goed hoor’, zegt Roelie, al plaagt haar rug haar ook best veel. Roelie,
veel sterkte.
♥ Jacob en Marty Zandberg-Westerhof in Drachten: Jacob heeft een stevige
longontsteking, zware medicijnen moeten hun werk doen; hopen dat het
aanslaat. Met Marty gaat ook nog niet zoals ze dat zou willen. Voor jullie beiden
wensen we kracht en sterkte.
♥ Melchert en Ita Dijkstra: samen in de lappenmand is best lastig. We hopen
dat jullie samen niet te lang in die mand blijven zitten. Daarnaast werden
Melchert en Ita opgeschrikt door het bericht, dat er bij hun zoon in Noord
Holland brand is geweest: de boerderij met hun ‘bread-&-breakfast’ is
uitgebrand. Gelukkig niemand gewond, maar wel grote verslagenheid.
♥ Jan Brouwer: ook jou willen we noemen in het rijtje ‘aandacht voor elkaar’.
Je wilt zoveel, maar je lichaam zegt ‘doe het wat rustiger aan, anders moet je
meer medicijnen’. En dat is nu net wat je liever nog even uitstelt. Best lastig
Jan, maar luister toch maar naar je lichaam.
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♥ Anne en Jenny Duursema: na ruim anderhalve week ziek zijn, is schoonzus
Lies overleden. Wat ging dat snel; zo vaak waren jullie samen nu voelt het wel
erg leeg en stil. Heel veel sterkte. Daarnaast speelt Jenny haar rug behoorlijk
op, ze had veel pijn en kon een tijdlang bijna niets doen. Gelukkig was ze
inmiddels weer in de kerk en gaat het wat beter.
♥ Na een goede nachtrust uit je bed willen stappen en dan lukt dat niet
vanwege een heftige duizeligheid: dat overkwam Diana Bakker. Na enkele
weken gaat het langzaam weer de goede kant op; doe maar rustig aan Diana.
♥ Ook kregen we een mooi bericht uit Zwolle van Aernout en Janneke de Jong:
op 17 november is hun zoon Luke Arie geboren! Van harte gefeliciteerd met
jullie mooie zoon. Hun adres is nu nog Hanekamp 91, 8023 TG Zwolle; later in
december verhuizen ze naar Rotterdam.
♥ Allen - genoemd en niet genoemd - wensen we Gods Zegen toe. Dat we naar
elkaar mogen omzien door een kaartje, een telefoontje of een bezoekje. ‘Dat
we zo samen een klankbord voor elkaar mogen zijn, dat doet zo goed.’ Dat
waren Roelie haar woorden, maar ik sluit mij daar graag bij aan, want dat is
samen gemeente zijn.
Goede en gezegende kerstdagen,
vriendelijke groetjes
Gea Buwalda

Lichtjestocht Peelo
Vanuit GKV ‘Het Noorderlicht’ wordt op zondag 19 december weer een
lichtjestocht georganiseerd. Dat is een route door de wijk Peelo, waar men
verschillende scènes uit het Kerstverhaal tegenkomt en wordt meegenomen in
het verhaal van Hoop en Licht.
De Lichtjestocht telt minstens 300 waxinelichtjes; er zijn zeven scènes met wel
25 spelers en een groep zangers voor het engelenkoor. Verder zijn er
gastheren/-vrouwen om alles in goede banen te leiden, samen met
verkeersregelaars, parkeerhulpen, controleurs, EHBO’ers, enzovoort. Bij de
voorbereiding zijn ook technici,
decormakers
en
kledingontwerpers betrokken,
die veelal uit de wijk Peelo
komen en die er samen een
geweldig evenement van
maken.
De lichtjestocht is op 19
december van 16:30 tot 19.00
uur in Peelo.
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Werken in de gemeente
Terwijl 2021 ten einde loopt en covid en andere grote
problemen de wereld in haar greep houden, gaat het
werk van en in de gemeente door. Ook het bezoekwerk
dat ik mag doen gaat door, ook al kan ik in de ene maand
wat meer doen dan in een andere maand.
Ik geniet ervan om jullie van tijd tot tijd te ontmoeten!
Vooral omdat juist tijdens die ontmoetingen vaak zo
mooi naar voren komt hoe Gods trouw zich openbaart in
uw leven.
Advent en Kerst bepalen ons op een bijzondere manier bij Gods trouw.
In de tijd rondom Jezus’ geboorte was Israël zich ervan bewust dat het leven
met al zijn zorgen en angsten en vrijheidsbeperkende regels, niet was zoals
God het had bedoeld. Velen dachten er maar niet teveel over na en probeerden
er het beste van te maken.
Maar anderen zagen verlangend uit naar de tijd van de vertroosting lezen
we in Lucas 2:25. Zij geloofden dat die tijd eens zou komen en dat gebeurde
ook!
Op een dag veranderde het ‘eens’ in
‘opeens’. Opeens vertelde Gabriël aan
Zacharias in de tempel dat hij en Elisabeth een
zoon zouden krijgen die de weg ging bereiden
voor Jezus. Kort daarna hoorde Maria opeens
dat uit haar Jezus, de Redder, geboren zou
worden.
Eens verwachten wij de grote nieuwe
morgen waarop er geen covid en geen kanker
en geen enkele ziekte meer zal zijn. Zelfs de
dood en de rouw zal er dan niet meer zijn. Ook
voor ons gaat het ‘eens’ veranderen in
‘opeens’! Dat geloven we; daar zien we naar uit.
En tot die dag? Tot die dag blijft het werk van en in de gemeente -of
beter: de Gemeente- doorgaan. Want God is trouw! Ondanks dat kunnen wij
tot die dag ook nog volop worden getroffen door zorgen, ziekten, moeiten en
verdriet. En zoals corona nu vaak van alles heeft stopgezet, kan er ook zomaar
iets anders gebeuren waardoor datgene waar wij zó graag mee door willen
gaan, toch stopt.
Maar bij alles wat kan gebeuren blijft één ding vast en zeker: God is
getrouw, zijn plannen falen nooit. De dag komt dat eens opnieuw opeens zal
worden!
Hartelijke groet,
Jan Brouwer
Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl
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In Memoriam
Frans Geertsema
* 15 juni 1957
† oktober 2021
Onverwacht ontvingen wij het
bericht, dat Frans Geertsema is
overleden. Hij was 64 jaar. Frans
was opgenomen in Vanboeijenoord,
omdat hij niet meer zelfstandig kon
wonen. Eerst woonde hij een tijdje
aan de locatie Nijlandstraat, maar
afgelopen zomer was hij verhuisd naar een andere locatie van
Vanboeijen, waar intensievere zorg mogelijk was.
Door de situatie van Frans was het niet meer zo goed mogelijk
contact met hem te onderhouden. We weten ook niet precies wat hij
heeft gemankeerd, maar toen Anne Duursema ons gemeenteblad De
Brug bij hem wilde bezorgen, kreeg hij te horen dat Frans een paar
weken eerder was overleden.
De familie van Frans Geertsema heeft zijn uitvaart geregeld,
maar zij hebben onze gemeente verder niet geïnformeerd. Daarom
weten we niet precies hoe het gegaan is en is er ook geen
condoleance-adres bekend.
Wij kunnen alleen samen onze herinneringen delen;
bijvoorbeeld hoe Frans soms met de bus naar de dienst kwam. Later
kwam hij meestal lopend, in de zomermaanden vaak gekleed in korte
broek. Hij genoot van het samenzijn op zondagmorgen, van de
ontmoetingen en de aandacht die hij hier kreeg.
Toen hij nog in Peelo woonde, ging Renate Niezing wel naar
Frans toe om hem voor te lezen. Frans kon zelf niet lezen en schrijven
en Renate las hem dan De Brug voor en soms ook iets uit de krant en
zo. Verder ging Frans ook wel vaak naar het Open Huis en daar kwam
hij dan Wietze Gorter tegen en andere mensen van onze gemeente.
Anne Duursema heeft vele jarenlang contact gehad met Frans.
Het is een beetje vreemd, dat we nu zo onverwacht afscheid
hebben moeten nemen, maar we vertrouwen, dat Frans in vrede is
heengegaan en dat hij in genade is opgenomen in de hemel.
Met bovenstaande woorden hebben we het overlijdensbericht doorgegeven bij
onze dienst op zondag 7 november.
Daarnaast hebben we Frans Geertsema herdacht tijdens de Eeuwigheidszondag
op zondag 21 november.

†
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Persoonlijke berichten

Een liefdevol jaar gewenst
Op deze manier wil ik iedereen fijne feestdagen
wensen en voor 2022 een gezond en liefdevol jaar.
Er zijn zoveel fijne relaties in onze gemeente dat het
haast niet te doen is om ieder persoonlijk deze wensen
over te brengen, daarom op deze manier mijn kerst- en
nieuwjaarswens.
Met vriendelijke groet
Roelie Dikkens
We horen er nog steeds bij
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele
kaartjes, telefoontjes, bezoek en gebed: we voelen ons
gedragen door de gemeente. Ook al kunnen we niet
meer met de gemeente optrekken, er wordt met ons
meegeleefd en wij voelen ons ook nog sterk betrokken.
Wij vinden het fijn, dat we op de hoogte blijven van
allerlei nieuwtjes, maar ook horen over de zorgen die er
zijn bij anderen in de gemeente.
Er wordt vaak gevraagd hoe het met ons gaat en of we ons
nog kunnen redden. Jan heeft nu elke dag hulp nodig bij
dagelijkse zaken. Rie probeert zoveel mogelijk zelf te doen,
maar voor een aantal dingen komt de thuiszorg langs. Verder
gaat Jan een dag per week naar de opvang in Norg; dat geeft
voor beiden wat rust.
Rie is gelukkig goed mobiel en ervaart, dat ze de kracht krijgt
om zelf veel zorg te kunnen geven. Dat gebeurt met liefde, om
nog zo lang mogelijk samen thuis te blijven wonen.

We zijn dankbaar voor elke dag die we zo nog samen
kunnen zijn.
Gezegende kerst en hopelijk voor iedereen een
gezond en gelukkig nieuwjaar.
Jan en Rie Hoekstra
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Geboortebericht
De gemeente kreeg een kaart
van Aernout en Janneke de
Jong met het bericht van de
geboorte van hun zoon
Luke Arie
Ze noemen hem LUKA
Hij is geboren op 17 november
2021.
Aernout en Janneke wonen nu
nog in Zwolle (Hanekamp 91,
8023 TG Zwolle).
Per 21 december verhuizen ze
naar Rotterdam; hun nieuwe
adres wordt daar Uiterdijk 109,
3195 GL Pernis.
Namens onze gemeente is
Petra Wilhelmus in
Zwolle
op
kraamvisite geweest
om
Aernout
en
Janneke
te
feliciteren en om
Luka te bewonderen.
Petra had natuurlijk ook een
cadeautje meegenomen: mooie
kleertjes voor de baby.
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Frisse Start Componist
Op zaterdag 30 oktober is er in De
Componist een presentatiemarkt
gehouden, waar ook onze gemeente
aanwezig was. Het programma had
als thema ‘Frisse Start’; het doel van
het wijkcentrum werd er toegelicht en
ook de opzet en ontwikkeling van de
nieuwe “ontmoetingstuin”. Verder was
er muziek en leuke activiteiten voor
kinderen.

Namens onze gemeente zijn Gerrit en
Gea Buwalda en Jelle Hoekzema daar
geweest; ze konden veel Bijbels en
boeken uitdelen, met dank aan de
Bijbelvereniging. Op bijgaande foto’s
ziet u de boekentafel: eerst nog vol met boeken,
maar aan het eind van de middag helemaal leeg.
Juist de kinderboeken en bijbels waren zeer
gewild en er zijn ook Bijbels in allerlei talen
uitgedeeld.
Het was de hele middag gezellig druk in de
Componist en er was ook belangstelling voor de
diensten van onze gemeente. Dat leidde tot leuke
gesprekken en daarbij bleek dat veel mensen wel
op de hoogte zijn van onze
wekelijkse kerkdiensten in de
Componist; sommige mensen
hebben misschien ook wel
belangstelling om een keer te
komen kijken.
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Van het secretariaat
De Adventstijd is begonnen, we mogen uitzien naar het Kerstfeest om dan
samen de geboorte van Jezus te gedenken. Voor alle christelijke kerken begint
daarmee ook het nieuwe kerkelijk jaar. We hopen dit jaar ook weer met Kerst
te kunnen samenkomen, als is het alleen in onze eigen kring. Want er is nog
geen ruimte voor grootschalige bijeenkomsten, maar het lijkt erop dat wij onze
dienst wel zullen kunnen houden.
De gezamenlijke kerstmiddag in De Componist zal opnieuw niet door kunnen
gaan. In de vorige Brug was al een voorbehoud gemaakt, maar inmiddels
duidelijk dat het niet kan. Naast praktische problemen bij de uitvoering is het
ook de vraag of ouderen daar belang bij zouden hebben. Want juist senioren
zijn extra voorzichtig en mijden besmettingsrisco’s.
Eind november hebben we binnen onze gemeente ook die vraag gesteld, of
het verantwoord is door te gaan met onze diensten. Daar waren we snel uit:
de aanwezigen wilden gewoon zo doorgaan. Verschillende mensen
reageerden, dat ze graag willen blijven komen; de maatregelen bij onze
diensten geven een veilig gevoel. Daarbij werd ook genoemd, dat iedereen
zich verantwoordelijk voelt en niet naar de kerk zal komen als men niet geheel
gezond is of mogelijkerwijs besmet zou kunnen zijn.
Naar aanleiding van dat gesprek is dus afgesproken, dat onze diensten in
principe gewoon doorgaan; tenzij de Corona-situatie heel erg verslechtert of
dat er van het CIO andere adviezen komen voor de kerken. Maar op dit
moment wordt dat niet verwacht en we hopen dat de Corona-situatie geleidelijk
zal verbeteren. We handhaven onze maatregelen en we hebben de stoelen
gewoon weer wat verder uit elkaar geschoven. Op die manier is het met onze
kleine groep verantwoord mogelijk om samen te komen en elkaar wekelijks te
ontmoeten.
De samenzang bij onze diensten is ook beperkt; de begeleiding daarvan is
afwisselend: vaak speelt Henk Samplonius op het orgel, daarnaast horen we
regelmatig Bob Wijnstra
op de piano. Naar
mogelijkheid komt Ita
Dijkstra soms ook een
dienst begeleiden. Op
14 november werden
we verrast door een
nieuw
begeleidingsduo:
Marleen
Samplonius op fluit en
Karin Middelkamp op
keyboard. Ook dat klonk
waarachtig prachtig!
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Achter in deze Brug staat deze keer een Kerst-kruiswoord-puzzel, die speciaal
voor ons is gemaakt. We zijn benieuwd wat u van deze puzzels vindt en of veel
mensen de puzzel elke keer oplossen. Verder staat in deze Brug natuurlijk ook
de bekende rubriek ‘Aandacht voor elkaar’, die deze keer is verzorgd door Gea
Buwalda. We zoeken nog iemand, die dat vaker zou willen schrijven. Dus als
het uw talent is om zorg en vreugde in woorden te vatten en zo samen te delen,
dan ligt hier een schone taak.
In deze tijd van het jaar worden we ook verrast door
andere talenten: er staat weer een prachtig
Adventsstuk als basis voor de Adventskaarsen. Dat
is anoniem verzorgd maar wordt daarom niet minder
gewaardeerd. Evenzo zijn er weer sfeervolle
kerstverrassingen gemaakt,
voor allen die actief betrokken
zijn bij onze gemeente. Ook
hiervan wordt de naam van maker niet gepubliceerd; het
is met liefde gedaan en gegeven.
Daarnaast hebben we nog iets anders uit te delen:
kerstboekjes van het Bijbelgenootschap. Het boekje
'Kerst, kracht en kwetsbaarheid' is
speciaal gemaakt om het kerstevangelie
te delen met anderen. In dit boekje staat
het Kerstevangelie uit Lucas 2, in de
vertaling van de nieuwe NBV21, met
inspiratie en achtergrondinformatie.
Neem gerust een paar exemplaren mee
en deel ze uit: prachtig nieuws in deze
moeilijke tijden.
Bij deze Brug worden acceptgiro’s verspreid voor het
Kerstdankoffer: het is belangrijk dat we ook financieel
onze gemeente steunen en zorgen we in het nieuwe jaar
kunnen blijven bestaan. We willen als gemeente graag doorgaan en daarvoor
is alles nodig: uw inzet, uw gebed, maar ook uw bijdragen zijn van groot belang.
We kunnen dit jaar dus geen kerstmiddag organiseren en er zullen naar
verwachting ook geen kerstnachtdiensten worden gehouden. Wij hopen op
eerste kerstdag wel onze eigen kerstviering te kunnen houden; daarbij is ook
ruimte voor een beperkt aantal gasten. Het is wel verstandig om gasten vooraf
even aan te melden.
We zijn gewend om op tweede kerstdag geen dienst te houden en zo doen we
dat ook dit jaar, hoewel 26 december nu een zondag is. Daarna hopen we op
2 januari onze eerste dienst in het nieuwe jaar te mogen houden. We wensen
iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022.
Namens het bestuur,
Bert Middelkamp
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Wijzigingen adressenbestand
Harry en Joke Visscher hebben ons laten weten, dat ze het
lidmaatschap van onze gemeente willen beëindigen. Ze waren al
een tijdje op zoek naar een gemeente die past bij hun
geloofsbeleving en dat hebben ze gevonden bij OBG Immanuel
in Haulerwijk. Ze blijven natuurlijk ook welkom in onze gemeente,
als het een keer niet mogelijk is naar Haulerwijk te reizen. We wensen hen een
goede tijd toe bij en met OBG Immanuel.

Adventsproject ‘Tel je mee?’
In onze gemeente maken we weer gebruik
van het Adventsproject van Bijbel Basics (NBG);
het thema is dit jaar ‘Tel je mee?’. Elke zondag
wordt er aan het begin van de dienst iets vertelt
over dit project, daarbij wordt een Bijbeltekst
gelezen en wordt een vakje van de
Adventskalender geopend. Verder worden
Adventskaarsen aangestoken en daarna klinkt het projectlied.
Als er kinderen in de dienst zijn, gaan zij daarna naar de zondagsschool;
dan wordt tegelijk met de Adventskaarsen ook hun lantaarntje aangestoken.
Van dit adventsproject is er wekelijks ook zondagsschoolmateriaal beschikbaar
met een boekje en een filmpje.
Over het thema ‘Tel je mee?’ lezen we in de
Bijbel, dat iedereen waardevol is voor God, wie je
ook bent. In het verhaal over de geboorte van Jezus
laat God zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht
en invloed een speciale plek bij Hem hebben.
Het kerstverhaal maakt op een bijzondere
manier duidelijk hoe waardevol iedereen is voor
God. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder
arme omstandigheden. Zo laat God zien dat iedereen meetelt voor Hem.
Elke zondag tijdens advent is er een Bijbelverhaal bij het thema ‘Tel je
mee?’, daarbij worden de volgende Bijbelteksten behandeld:
• Lukas 2:1-5 - De volkstelling
• Lukas 1:32-56 - Lied van Maria: God maakt gewone mensen belangrijk
• Matteüs 18:1-5 - Wie is de belangrijkste?
• Jesaja 53 - Gods dienaar die door niemand werd gezien
• Lukas 2:6-20 - De geboorte van Jezus
Zo zijn we samen op weg gaan naar Kerst om het geboortefeest van Jezus te
vieren. Dan komen al die verhalen samen en mogen we zien we, dat iedereen
waardevol is voor God.

14

De Brug

Zondagsschool
De afgelopen tijd waren we druk met de
schoenendozen bezig. Op de zondagsschool
hebben Anne Sophie en Lauren en Max en Tobias
zelf een doos versierd en die toen mee naar huis
genomen om te vullen. Ook kregen we zeven volle
schoenendozen binnen en verder heel veel
materialen en geld om meer dozen te vullen. We
konden in Assen moeilijk aan voldoende schriften
komen, dus hebben we die moeten bestellen en
Petra heeft via een kennis nog veel schriften kunnen
krijgen.
We hadden van zuster Molenaar zelfgehaakte
ballennetten gekregen, maar we konden nergens
meer kaatseballen krijgen. Daarom hebben we er waterballen in gedaan en zo
vele dozen kunnen vullen. Zo kunnen de kinderen die ballen nat of droog erin
meenemen. In elke doos zitten
schriften, een etui met inhoud,
tandpasta en tandenborstel, beker
en kam, zeep en washandje.
Verder een puzzel, speelgoed,
strijkkralen met vormpjes of
Playmobil of Ministeck. Voor de
meisjes een pop in een bedje of
een Barbie en voor de jongens een
auto of dieren. Verder nog knikkers
in een knikkerzak of stoepkrijt en
een spel. We hebben totaal maar liefst 58 schoenendozen vol kunnen maken.
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november
hebben Aly en Gea bij ‘De Ark’ samen met de
familie Schaaphok ook alle dozen uit de regio
in ontvangst genomen en gestapeld voor
verder vervoer. Er werden deze dagen 481
schoenendozen ingeleverd, dat waren vijf
trolleys vol. Op dinsdag 23 november kwam
de vrachtwagen van ‘Gain’ ze ophalen om
alles naar een van de drie hallen te brengen.
Daar worden de dozen gecontroleerd en
eventueel bijgevuld als er niet genoeg in zit
en komt er een Bijbels boekje bij in de taal
van het land waar het naar toe gaat. Daarna
wordt alles verzendklaar gemaakt voor
transport naar de verschillende landen.
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Daar wordt het uitgedeeld, zodat er veel
kinderen blij gemaakt kunnen worden. We
bedanken u weer voor uw inzet om dit samen
mogelijk te maken.

Op de zondagsschool heeft Petra met Anne
Elise stilgestaan bij het thema ‘Liefde’. Ze
hebben daar een verhaal over gehoord en
ermee gewerkt en naar een lied hierover
geluisterd. In de kerk kregen we dat lied ook
te horen. Het was leuk en duidelijk wat liefde
is en wat je ermee kunt doen voor en
met die ander.
De komende weken gaan we verder
met ons Adventsproject met als thema
‘Tel je mee’. In de kerk vertellen we
waar het die ochtend over gaat en
wordt een luikje van de poster
geopend. Daarna worden de kaarsen
aangestoken en luisteren we naar het
speciale projectlied. Dan gaan de
kinderen naar zondagsschool en
luisteren naar een verhaal en kunnen
daar werkjes over maken.
Op kerstochtend gaan de deuren van
de poster open en zien we het hele project verschijnen. Voor de kinderen is er
dan namens de zondagsschool een tasje met een mooi boekje en iets lekkers
en iets leuks erbij. In de kerk ligt de komende
weken het grote boek weer op tafel, waar u
een bijdrage kunt geven voor de kerstboekjes;
u kunt dat ook overmaken aan de
penningmeester van de gemeente. Alvast
bedankt voor uw bijdrage.
Na kerst gaan we in het nieuwe jaar weer
verder met de thema’s uit ‘BijbelBasics’,
waarin voor elke zondag een mooi verhaal
voor de kinderen staat met leuke dingen om te
doen.
We wensen u fijne kerstdagen toe
en een goed en gezegend
nieuwjaar.
Namens de zondagsschoolleiding
Aly Middelkamp
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Vrouwencontact
We waren maar met een klein groepje op 17
november: sommigen moesten werken,
anderen waren ziek of bleven thuis in verband
met de Corona-situatie. Omdat Anke niet kon
komen maar al wel het programma had
gemaakt, heeft ze dit overgedragen aan Aly.
Aly heette ons welkom en we zongen samen
het eerste couplet van lied 502 ‘Ik wil jou van
harte dienen’. Aly ging ons voor in gebed en
daarna begonnen we met het programma van
de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag. Het
‘Bijbels alfabet’ werd voorgelezen en we
zongen het tweede couplet van lied 502.
We luisterden naar het verhaal over
‘alternatieve vakantie’: dat gaat over rijke
mensen die thuisblijven in de vakantie en die dan hun buren die het niet kunnen
betalen op vakantie sturen met hun auto en van hun vakantiehuisje laten
genieten. Zelf gaan ze als gezin fietsen, samen de
natuur beleven, spelletjes doen en van de rust genieten.
Zo groeien ze naar elkaar toe en genieten volop en
vinden ze Nederland ook weer erg mooi.
Wij zingen het derde couplet van lied 503 ‘O heil’ge
Geest, o wond’re kracht’ en lezen het gedicht ‘Geen tijd’
van Johanna W. van Eelen. Dat gaat over de mensen
die haast geen tijd hebben om naar medemensen om te
kijken. Maar God heeft altijd wel tijd voor ons en Hij is
dan ook niet blij dat wij niet opgewekt zeggen ‘Ik zal
gaan o Heer’. We zouden daarna de coupletten 4 en 5
nog zingen van lied 503, maar in ons boekje stonden
maar drie coupletten; daarom zongen we de coupletten 1 en 2.
Hierna hadden we pauze en hebben we onze zendingsbol geleegd en geteld
en ook het dankoffer, wat contant was gegeven. We geven dit door aan Jelle
en hij maakt alles over, samen met het geld dat per bank is binnengekomen.
Voor het dankoffer was dit samen € 99. We willen u bedanken voor uw
bijdragen. We dronken koffie of thee met de lekkere kruidnootjes die Anke had
gegeven. Ondertussen luisterden we naar het verslag van oktober, zoals Anke
dat heeft geschreven. Verder keken we wie er een kaart namens
Vrouwencontact zal krijgen.
We gingen verder met het programma en zongen het eerste couplet van lied
466 ‘In Christus is geen oost of west’. We lazen het thema ‘Moedig leven’ voor
van Wies Dijkstra en zongen het tweede couplet van dat lied. We keken naar
de onderwerpen van alle continenten, waarvoor we kunnen bidden en ook
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waarvoor de collecte is bestemd, die we deze middag houden. We baden voor
alle werken die belangrijk zijn in de wereld en zongen het derde couplet van
lied 466.
Aly las het gedicht ‘Gebed om moed’ voor; hierin vroeg men om kracht van
God voor ons, zodat wij moed krijgen om dingen voor anderen te doen: ‘De
wereld heeft u nodig Heer en door ons kracht hiervoor te geven blijven de
mensen van u horen. We zongen nog het vierde couplet van lied 466: ‘In
Christus kennen oost en west en noord en zuid elkaar; en dat God één in allen
is, wordt daarin openbaar’. We voelden deze middag ook de band met de
wereld en met alle noden, die in elk werelddeel anders zijn maar er zijn ook
dingen die overeenkomen.
Aly eindigde met ons en daarna praatten we nog wat na over de wereld in
Coronatijd. De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact is op woensdag 15
december, dan zullen we onze kerstmiddag houden.
Namens Vrouwencontact
Aly Middelkamp

Bijbelzondag met nieuwe kanselbijbel

Op zondag 31 oktober was de jaarlijkse Bijbelzondag en daar hebben we ook
in onze gemeente gevierd.
Begin oktober was de Nieuwe BijbelVertaling verschenen en het NBG had ook
onze gemeente een nieuwe kanselbijbel aangeboden. Aan het begin van de
dienst werd het exemplaar van de NBV21 door br. Anne Duursema
binnengedragen en overhandigd aan ds. Jannes Hofman, die de dienst leidde
en voor het eerst uit deze Bijbel heeft gelezen.
Zowel ds. Hofman als br. Duursema waren in het verleden actief betrokken bij
activiteiten van het Bijbelgenootschap, dus het was voor hen beiden heel
bijzonder dit samen te kunnen doen.
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Kerstdankoffer
In het afgelopen jaar hebben we vaak tussen hoop en vrees gezweefd:
steeds weer hopen dat het beter zou gaan met Corona-besmettingen, maar
ook vaak moeten vrezen dat het toch weer verkeerd kon gaan. In zo’n moeilijke
tijd is het belangrijk om je ergens aan vast te houden: het geloof in onze Heer
en de band met Zijn gemeente.
Binnen onze gemeente mogen we elkaar helpen en steunen, juist ook
als het leven moeizaam is. We hebben aandacht voor elkaar in gesprekken en
ontmoetingen bij onze diensten, maar toen er weer maandenlang geen
diensten mogelijk waren is het toch gelukt om goed contact met elkaar te
houden.
Als gemeente weten we hoe belangrijk het is, dat we elkaar vertrouwen
en op elkaar kunnen rekenen. Juist in een kleine gemeente is dat gevoel heel
sterk en herkenbaar in alles. Samen weten we ons verbonden en zijn we
dankbaar, dat onze gemeente gespaard is; ook in het nieuwe jaar willen we
graag samen verder.
Daarvoor hebben we onze Heer nodig en elkaar, want alleen daarmee
kunnen we gemeente zijn en blijven. We hebben iedereen nodig: uw inzet en
betrokkenheid, uw steun en gebed, maar ook uw bijdragen zijn onmisbaar.
Want zonder voldoende financiën kan de gemeente ook niet blijven bestaan.
Het is een goede traditie om in deze tijd van het jaar, als we samen uitzien
naar het geboortefeest van Jezus, te vragen om uw dankbaarheid zichtbaar te
maken in een Kerstdankoffer. Bewust iets te geven en op die manier te laten
zien dat we op elkaar kunnen rekenen in onze gemeente.
Daarvoor sturen we u bijgaande acceptgiro
en vragen we uw bijdrage voor het werk van onze
gemeente. Op dit moment is het nog steeds
mogelijk om een betalingsopdracht te geven met
deze acceptgiro, maar er zijn ook vele andere
betalingsmogelijkheden.
U kunt het zelf (laten) overmaken via internetbankieren op rekening.nr.
NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. Op eerste
kerstdag wordt er tijdens de dienst ook gecollecteerd voor het kerstdankoffer;
dan kunt u dus contant of met collectebonnen iets geven. Verder kunt u ook
pinnen bij onze gemeente: onze penningmeester heeft een mobiel pinapparaat
beschikbaar.
Maar ongeacht de manier waarop; we hopen dat u ook wilt proberen om
naar vermogen bij te dragen voor de gemeente. We hebben iedereen hard
nodig: uw inzet, uw gebed, maar ook uw bijdragen zijn van groot belang.
Hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid.
Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.
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Kerstpakkettenactie Assen
Traditioneel krijgen een groot aantal minima in Assen een kerstpakket
aangeboden met artikelen, die de bijzondere dagen aan het eind van
december een feestelijk tintje geven. Wie wat kan missen, wordt uitgenodigd
de ‘Kerstpakkettenactie Assen’ te sponsoren.
Er zijn dit jaar zo’n 700 gegadigden voor een kerstpakket. Allemaal
mensen met een besteedbaar inkomen op of onder de zogeheten
Voedselbanknorm. Absoluut geen vetpot. Het kerstpakket bevat producten die
voor de ontvangers vaak net te bijzonder zijn - en dus te duur - om van het
eigen budget aan te schaffen.
Het gaat om extraatjes die velen van ons haast gedachteloos meepakken
om de feestdagen feestelijk te maken. Kerststol met roomboter, kerstkransjes,
slagroom. Net iets anders dan anders, om daarmee de bijzondere tijd van het
jaar echt te kunnen vieren. Kerst vieren rond een lege tafel is wrang in een
maatschappij die uitstraalt dat iedereen met kerst aanschuift aan een rijk
gevulde dis.
Het samenstellen
en uitreiken van een
grote
hoeveelheid
kerstpakketten is een
enorme klus – praktisch
én financieel. Gelukkig
zijn
er velen
die
meewerken, op allerlei
manieren. Velen zijn
zich bewust van de
armoede die er ook in
onze maatschappij en
ook in onze stad is. Juist
met kerst willen zij hun betrokkenheid tonen en een daad van naastenliefde en
barmhartigheid stellen. Doet u ook mee?
Sponsor worden? Naast bedrijven en organisaties kunnen ook
particulieren bijdragen aan de Kerstpakkettenactie. U kunt bijvoorbeeld één of
meer pakketten sponsoren voor 50 euro per stuk. Is dat wat veel gevraagd,
dan kunt u denken aan het financieren van een kwart pakket voor 12,50 euro
of een paar producten voor bijvoorbeeld 5 euro. Uiteraard is elke bijdrage
welkom. Uw gift kunt u aftrekken van de belasting.
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL08 RABO 0373 7360
61 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Assen, onder vermelding van:
‘Kerstpakkettenactie’. Op www.facebook.com/KerstPakkettenAssen is de
‘Kerstpakkettenactie Assen’ ook te volgen. Bij de ‘Kerstpakkettenactie Assen’
zijn lokale kerken en organisaties betrokken: een unieke samenwerking.
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Wandelen in Assen
De laat-je-verrassen-wandelingen, het initiatief om tijdens de lockdown dit
voorjaar toch nieuwe contacten te maken via een wandeldate, krijgt een vervolg.
Heb jij in de komende donkere dagen behoefte aan contact, wil je nieuwe
mensen leren kennen of ben je een fervent wandelaar zoek je daarvoor een
wandelmaatje? Meld je dan aan voor een nieuwe serie laat-je-verrassenwandelingen.
Anne
Gietema
en
stadspredikant Bert Altena
namen dit voorjaar het
initiatief voor de laat-jeverrassen-wandeling.
De
verrassing zit vooral in de
wandelpartner.
Gietema:
“Als je je aanmeldt word je
gekoppeld aan een van onze
vrijwilligers waarmee je
samen een wandeling maakt. Het startpunt van de wandeling is ook dit jaar weer
het Duurzaamheidscentrum. Je kunt kiezen uit verschillende wandelroutes door
het Asser Bos.”
Het initiatief heeft volgens Gietema en Altena goed uitgepakt: “We hebben ruim
honderd wandeldates georganiseerd. Met name in de eerste periode, toen de
lockdown nog van kracht was, hebben veel mensen gebruikt gemaakt van ons
initiatief.” Gietema was best verbaast dat zoveel mensen zich opgaven en dat
er blijkbaar behoefte aan was: “Mooi vond ik ook dat veel verschillende mensen
met uiteenlopende achtergronden meededen. Zo hebben we ook een aantal
wandelingen met mensen uit het Asielzoekerscentrum georganiseerd.”
Nu onze wereld weer deels op slot is gegaan blaast Gietema het initiatief nieuw
leven in. “Meedoen is nog eenvoudiger geworden. Je kunt je aanmelden via mail
(laat-je-verrassen@wandelassen.nl), via whatsapp (06-51655974) of via de
facebookpagina. Iedereen kan meedoen, het is gratis en zonder verdere
verplichtingen en je mag zo vaak meedoen als je wilt.” (overgenomen van ‘AssenStad’)

Week van gebed voor eenheid
Tijdens de ‘Week van gebed voor eenheid van christenen 2022’ staan
christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat
schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022
plaats van 16 tot en met 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid
bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren
we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de
problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
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Het thema Licht in het duister verwijst naar
de ster van Bethlehem uit Matteüs 2. Kerken
uit het Midden-Oosten kozen het thema naar
aanleiding van het tweede hoofdstuk van het
Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt
verteld van magiërs die een bijzondere ster
zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen
worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar
Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het
duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.
Het thema Licht in het duister is toepasselijk in deze tijd. We leven in een
wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie
en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben
dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen
op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens
deze Week van gebed voor eenheid doen.

Instroomactie ETS-Bijbelcursus
Wil je dit jaar nog starten met de ETS-Bijbelcursus? Je kunt nu profiteren van
de instroomactie om met korting nog mee te doen met de ETS-Bijbelcursus,
die in september in Assen is begonnen en in De Ark gegeven wordt.
Het Evangelisch College, een organisatie die zich
inzet voor Bijbelonderwijs in Nederland, biedt de
ETS-Bijbelcursus aan op 55 locaties in Nederland.
Jaarlijks volgen meer dan 1000 cursisten deze cursus.
De ETS-Bijbelcursus is een interkerkelijke cursus over de inhoud, achtergrond
en boodschap van de Bijbel. De cursus is verdeeld over vier jaren waarin alle
Bijbelboeken aan bod komen.
De lessen vinden in Assen plaats op de tweede en vierde woensdag van de
maand van 19:30 tot 22:00 uur in De Ark. Uiteraard worden de coronamaatregelen in acht genomen. De lessen worden verzorgd door de docenten
Richard Hakvoort (Oude Testament) en Roelof Alkema (Nieuwe Testament).
Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in de komende studieavonden
gratis en vrijblijvend een les bij te wonen. Voor informatie en/of aanmelden voor
een proefles kun je contact opnemen met Dirkjan Klumper (contactpersoon
voor Assen) via het contactformulier op de website van het Evangelisch
College (www.evangelisch-college.nl/ets).
Het is ook mogelijk om de cursus zelfstandig online te volgen via het ETSAfstandsonderwijs (evt. + Zoom). Ook voor die instroomactie met korting kun
je je aanmelden. Voor alle verdere informatie over de te volgen ETSBijbelcursus kun je de website raadplegen of mailen naar info@ets-cursus.nl.
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De aarde is van ons allemaal
‘Een gevoel van verbondenheid en de wil om het
anders te doen ontstond, toen we met elkaar in
gesprek gingen over onze waarden en onze
drijfveren.’
Een foto van de aarde, genomen door de Hubble
Telescoop maakt ons extra bewust van de
kwetsbaarheid van onze planeet. Het roept ontzag op en een gevoel van
nederigheid. De aarde is als een gemeenschappelijk huis dat zweeft in een
gigantisch heelal. Buiten dit huis is er voor de mens geen leven mogelijk.
Daarom kan de aarde ook voorgesteld worden als een ruimteschip. Een huis,
een ruimteschip waar wij als mens met gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.
Op dinsdag 7 september 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats met het
thema ‘Inspiratie voor duurzaamheid’. Op deze avond werd met
afgevaardigden van verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen in
Assen gesproken over het thema duurzaamheid en over onderliggende
waarden. Deze avond werd georganiseerd door de oecumenische werkgroep
‘Geloof en Economie’ het lectoraat ‘Communication, Behaviour & the
Sustainable Society’ van de Hanzehogeschool, de vereniging Noorden
Duurzaam en door stichting Solidair Groningen & Drenthe.
Tijdens het gesprek ontstond een gevoel van verbinding met elkaar. Wat
betekent bijvoorbeeld ‘naastenliefde’? Stopt deze vorm van liefde bij de
voordeur, reikt zij tot buiten het eigen dorp of omvat zij de aarde als geheel en
eenieder die daar leeft? Is de ander ver weg gelijkwaardig en als dat zo is,
welke uitwerking heeft dat op mijn gedrag? Wat zegt de waarde
‘verbondenheid’ ons? Ervaren we die en op welke manier geven we daar
uitdrukking aan? Het bleek, verrassend genoeg, dat we elkaar vonden in deze
essentiële waarden. Waarden die bepalen hoe we elkaar en de wereld om ons
heen bekijken en hoe we ons gedragen.
Aan het einde van de avond was onze conclusie: dit smaakt naar meer, naar
verdieping en naar verbreding. We hebben afgesproken dat dit najaar een
tweede bijeenkomst*) georganiseerd zal worden. Deze zal vooral gaan over de
vraag: hoe creëren we bij onze leden bewustwording en hoe kunnen we dat
als levensbeschouwelijke gemeenschap stimuleren? We zullen stil staan bij
goede
lokale
praktijkvoorbeelden
en
creëren
misschien
een
gemeenschappelijk project.
Namens de organisatoren,
Gerard Agterkamp
Coördinator Solidair Groningen & Drenthe
*)

De volgende bijeenkomst kon door de Coronasituatie niet doorgaan en is uitgesteld naar volgend
jaar. Onze gemeente wordt vertegenwoordigd door
Petra Wilhelmus of Bert Middelkamp.
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Foto’s van toen
Lieve mensen,
Uiteraard horen in
dit
prachtige
Kerstnummer wat
foto's van en over
Kerst.... Weet u nog
dat wij vroeger
Kerstnacht-diensten
organiseerden in de
sporthal... het was
een enorme klus en
een paar dagen
werk
voor
velen...alleen al het aan-elkaar binden van de stoelen was een enorme klus,
maar de brandveiligheid stond voorop!! Een foto van een mooi en groot koor
uit 2013 en volgens mij staan daar ook bekenden op!!
Nog veel meer bekenden ziet u
op de foto's uit 2013 en 2014
...... wanneer zouden we weer
zo'n volle zaal kunnen hebben,
na deze Corona-tijd.... ?
Tot die tijd doen we het met
mooie herinneringen!!
En het licht van Christus....dat
is er ALTIJD!!
Liefs van
Anke Gorter
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Berichten van Unie-ABC
Géén Algemene Leden Vergadering
Op 17 november kon de landelijke najaarsvergadering van
Unie-ABC niet doorgaan vanwege de Corona-risico’s.
Namens onze gemeente zouden Petra Wilhelmus en Bert
Middelkamp daarnaartoe gaan, maar in plaats daarvan is er
schriftelijk gestemd over de toegezonden voorstellen en
onderwerpen.
Intussen is ook de uitslag van die stemming bekend en daaruit blijkt, dat de
Unie-ABC-gemeenten veelal wel instemmen met de voorstellen van het
bestuur. De begroting heeft voor ABC-gemeenten en andere impact dan voor
Unie-gemeenten: de contributie-harmonisatie betekent voor ABC een flinke
(toekomstige) verhoging, maar voor de Unie-gemeenten een blijvend verlaagd
bedrag. Maar in beide gemeenschappen stemt een ruime meerderheid wel in
met de begroting.
Verder was bijna iedereen blij met Peter Stoter als nieuwe
Algemeen Secretaris en vond men het ook wel goed dat er
nog eens zorgvuldig wordt gekeken hoe de landelijke
vergaderingen worden ingericht. Ook het voorstel van het
landelijk bestuur om aandacht te geven aan de jaarlijkse
Holocaust-herdenking werd breed gesteund.
Maar het voorstel voor een nieuwe naam voor Unie-ABC kreeg vooral kritiek:
ruim tweederde van alle gemeenten gaf het voorstel een dikke onvoldoende.
Tijdens onze gemeentevergadering was dit voorstel ook stevig bekritiseerd en
die afkeuring hebben wij ook schriftelijk onderbouwd naar het landelijk bestuur.
Bij de stemming bleek dat enkele andere gemeenten ook letterlijk aansluiten
bij onze tegenargumenten en veel reacties haken daar min of meer op in.
Het bestuur schrijft over deze uitslag “.. dat duidelijk blijkt dat gemeenten zich
onvoldoende in dit naamvoorstel herkennen. Zowel in de schriftelijke reacties
als tijdens de regioavonden is veel inhoudelijke feedback gegeven en zijn ook
allerlei alternatieve namen voorgesteld. Het bestuur zal zich buigen over
nieuwe stappen. Voorlopig blijven we de huidige naam Unie-ABC gebruiken.”
Promotie Teun van der Leer
Op dinsdag 7 december heeft Teun van der Leer, docent en oud-rector van het
Baptisten Seminarium, zijn proefschrift ‘Looking in the other direction’
verdedigd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft de typerende
kenmerken van de vrije, geloofsdopende kerken - zoals de baptisten- en
CAMA-gemeenten - onderzocht en doet aanbevelingen om deze in te brengen
in het oecumenische gesprek. Bij de promotie konden een beperkt aantal
gasten aanwezig zijn, verder was het voor iedereen via een livestream te
volgen.
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In zijn dissertatie gaat Teun van de Leer in op kenmerken van verschillende
kerktypes en met name hoe de zg. “Believers Churches” zich onderscheiden
van andere kerken. Zo ligt de nadruk op vrijwillige toetreding tot een plaatselijke
kerk die bestaat uit vrijwillig toegewijde gelovigen, die samen de Bijbel
uitleggen en steeds weer met elkaar op zoek gaan naar wat God wil, en die
door de manier waarop ze een samengebonden gemeenschap vormen het
Evangelie proberen zichtbaar te maken.
De aanleiding voor het onderzoek door Van der Leer was de wens om de
typische kenmerken van "Believers Churches" in kaart te brengen, zodat het
beter bij kan dragen aan het oecumenische gesprek over de kerk. Deze vorm
is een kerk met elkaar en voor elkaar, zonder richtlijnen van bovenaf. Men wil
kerk zijn in, en door de Geest van Jezus.
Het onderzoek van Van der
Leer kan helpen om
duidelijk te maken dat er
meerdere kerktypen zijn,
die elkaar niet hoeven uit te
sluiten, maar elkaar kunnen
aanvullen. Kerken hoeven
elkaar niet te bevechten; ze
hebben
meer
gemeenschappelijk dan wat
ze verdeelt. Van der Leer
pleit voor de bereidheid om
de eigenaardigheden van je
eigen kerktype op te offeren omwille van toenadering en eenheid.
Een van de oplossingen hiervoor is dat je elkaars doop erkent. Dat is lastig
omdat de andere kerktypen overwegend de zuigelingendoop praktiseren,
waardoor je als het ware geboren wordt in de kerk, terwijl de "Believers
Churches" pleiten voor de geloofsdoop, zodat de doop het moment markeert
dat je zelfbewust kiest voor het geloof. “Mijn pleidooi is dat we elkaar daarin de
ruimte geven zonder elkaar uit te sluiten, omdat de doop niet van ons is, maar
van Christus”, aldus Van der Leer in zijn verdediging van “Looking in the other
direction”.
Kaarten, postzegels en nog veel meer voor de zending
Al tientallen jaren kennen Unie-gemeenten ‘de
postzegelman’: iemand die postzegels, ansichtkaarten en
andere verzamelitems inzamelt, sorteert en verkoopt,
waarbij de opbrengst voor onze zendingsprojecten is. Jacco Pranger uit NieuwBuinen is de huidige postzegelman. Hij heeft dat tientallen jaren geleden
overgenomen en de traditie voortgezet, dat elke Algemene Vergadering vanuit
de gemeenten zakken vol ansichtkaarten en postzegels worden meegenomen.
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Al die zaken worden gesorteerd, losgeweekt en verkocht. Vroeger waren er
behalve AV’s ook nog zusterhulpconferenties en een jaarlijkse zendingsdag,
waar grote hoeveelheden spullen uit de gemeenten werden ingezameld.
Jacco Pranger en zijn vrouw hebben hart voor zending en zetten zich daar
graag actief voor in. Ze hebben ook een depot voor de hulporganisatie Dorcas
aan huis. Het verkopen van postzegels en kaarten voor de zendingsprojecten
van Unie-ABC geeft hen veel voldoening, omdat daarmee veel geld wordt
opgehaald wat naar de zending gaat.
Veel postzegels worden verkocht via een postzegelclub in de buurt. De handel
ansichtkaarten vraagt specialisatie kennis en een netwerk van verzamelaars.
Mensen sparen vaak thematische kaarten, bijvoorbeeld met molens, met
kerken, met dieren, met treinen of met stadsgezichten. Vooral zwart-wit
ansichtkaarten leveren veel op: soms wel tot een paar tientjes per stuk. Andere
kaarten worden verkocht op beurzen of markten en soms komen verzamelaars
bij de familie Pranger aan huis. Wat er uiteindelijk overblijft, wordt verkocht als
oud papier. En dat levert dan toch nog 9 cent per kilo op; weer mooi
meegenomen voor de zending.
Naast postzegels en kaarten worden
ook allerlei andere spullen verkocht.
Daarvoor is een aantal jaren geleden
een ‘inzamelalfabet’ opgesteld van
spullen, die in de gemeenten
ingezameld konden worden en die
geld opleveren voor de zending.
Vroeger waren dat ook theezakjes,
maar helaas is daar nu geen markt
meer voor. Dingen die nog steeds
gevraagd worden zijn bijvoorbeeld
munten, suikerzakjes, paperclips en
verzamelplaatjes; dus juist de dingen
die mensen nog willen verzamelen.
Die worden meestal ook verkocht via
beurzen en markten. Door corona
waren er de afgelopen tijd weinig
markten, dat is jammer: dan blijven de
spullen zich opstapelen. Zo liggen er op dit moment bij Jacco zo’n 100.000
pennen, gekregen van een verzamelaar die ermee stopte. Dat zijn tien grote
tassen vol; hopelijk is het snel mogelijk om die te verkopen.
Het inzamelalfabet laat zien, dat het nog steeds de moeite waard is om dingen
te verzamelen en te verkopen voor de zending. Postzegels en kaarten kunnen
nog steeds gewoon mee naar de ALV; maar als u verder verzamelobjecten
hebt, die voor de zending mogen worden verkocht, neem dan even contact op
met Jacco Pranger in Nieuw Buinen: Noorderdiep 264 - 9521 BK Nieuw Buinen
- tel: 06-2183 1002. e-mail: pranger@nieuwbuinen.com
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NBG berichten
Kerstboekjes om uit te delen
Kerken kunnen via het NBG het boekje 'Kerst,
kracht en kwetsbaarheid' aanvragen. Het NBG
wil alle kerken daarmee ondersteunen om het
kerstevangelie te delen.
In het boekje vind je het Kerstevangelie uit
Lucas 2, in de vertaling van de nieuwe NBV21,
met inspiratie en achtergrondinformatie.
De boekjes zijn binnenkort bij onze diensten
gratis verkrijgbaar; neem gerust een aantal
exemplaren mee om uit te delen.
Geef een cadeau van waarde: NBV 21-Bijbel
December is in veel families de traditionele maand om elkaar blij te maken met
presentjes en mooie cadeaus. Maar wat moet je geven aan mensen, die
tegenwoordig vaak ‘alles’ al hebben?
Als u voor iemand op zoek bent naar een ‘cadeau van waarde’, geef dan een
Bijbel. De nieuwste NBV21 is verschenen in twaalf verschillende edities bij de
NBG-uitgeverij, die daar allemaal kunnen worden besteld via hun website,
maar de meeste uitgaven zijn ook verkrijgbaar bij uw eigen boekhandel.
Er
is
een
standaarduitgave
met hard kaft,
een
compacte
editie, een luxe
editie,
een
huisbijbel,
een
huwelijksbijbel en
een kanselbijbel.
Dus als u op zoek
bent naar een
actueel
en
verrassend
cadeau-idee, overweeg dan eens om een mooie NBV21-bijbel te geven. Daar
zullen veel ontvangers erg blij mee zijn en kunnen ze nog vele jaren veel plezier
van hebben.
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Corona maatregelen
Soms is het moeilijk te bepalen, hoe we de Corona-regels
zullen toepassen. In principe zijn kerken vrij om zelf af te spreken
of ze diensten houden en welke maatregelen ze daarbij nemen.
In onze gemeente hebben we steeds de algemene regels
opgevolgd, zoals die worden afgesproken door het CIO-overleg tussen
overheid en kerken. Daarbij zijn wij steeds extra voorzichtig, om geen risico’s
te lopen met een gemeente die vooral uit senioren bestaat.
Maar soms is die afweging lastig: weliswaar is er nu een algemene
oproep om thuis te blijven en gaat ’s avonds om vijf uur bijna alles dicht. Voor
onze diensten op zondagmorgen hoeft dat echter geen belemmering te zijn en
bovendien worden er mondkapjes gedragen, anderhalve meter afstand
gehouden, is het zingen beperkt, enzovoort.
Op zondag 28 november hebben we dat samen na de dienst overlegd,
of we door konden gaan met onze diensten. Daar waren we snel uit: alle
aanwezigen wilden graag diensten blijven houden. Alles is goed geregeld en
het voelt veilig om zo samen te komen. Iedereen is zelf ook voorzichtig,
bijvoorbeeld ook door niet naar de kerk te komen als men niet geheel gezond
is of als er besmettingsrisico’s zijn geweest.
Bij deze bijeenkomst is ook toegelicht hoe de CO2-meter bij
onze diensten wordt gebruikt. Het gaat er daarbij om hoeveel
samenzang nog verantwoord is, als de buitendeuren dicht zijn.
Bij het zingen van een beperkt aantal liederen blijven de gemeten
waarden ruimschoots binnen de perken. En anders kan de samenzang worden
gestaakt en wordt er extra geventileerd. Ook hierbij houden we veilige marges
aan.
Op die manier kunnen we onze diensten blijven voortzetten: het is in
deze tijd een groot voordeel om een kleine gemeente te zijn! Alleen als de
Corona-situatie nog ernstig verslechterd en er andere CIO-adviezen komen
moeten we dat heroverwegen. Maar we hopen Advent en Kerst samen te
kunnen vieren in mooie samenkomsten.
We hebben echter wel moeten besluiten, dat de
gezamenlijke kerstmiddag niet door kan gaan. Omdat het
geen reguliere kerkdienst is, zou dan ook een QR-controle
moeten gelden of de eis van een (zelf-)test vooraf. Naast die
praktische problemen bij voorbereiding en uitvoering is het
ook de vraag of senioren er op dit moment wel belang bij
hebben.
In het nieuwe jaar hopen we ook weer wekelijks onze
diensten te kunnen blijven houden. Maar we zullen nog wel even verder
moeten met alle bekende maatregelen: mondkapjes, afstand houden, blijven
zitten ook voor de koffie, collecten bij de uitgang en aangepaste
avondmaalsviering. Maar daar zijn we intussen al wel aan gewend.
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

12 december

19 december

Voorganger

Jan Foppen

Gerrie de Vries

Begroeting

Gerrit Buwalda

Petra Wilhelmus

Mededelingen

Gea Buwalda

Bert Middelkamp

Raadskamer

Anne Duursema

Petra Wilhelmus

2e collecte

Vieringen

Open Huis

Bijzonderheden

3e Advent

4e Advent

Begeleiding

Ita Dijkstra

Beamer-muziek

Geluid

Gerrit Buwalda

Gerrit Buwalda

Beamer

Hans Romijn

Marleen Samplonius

Zondagsschool
en / of Crèche

Aly Middelkamp

Gea Buwalda

Koffie

Fam. Middelkamp

Fam. Buwalda

Koster

Jaap van Spengen

Jelle Hoekzema

Taxi – naar de dienst

op verzoek beschikbaar

Beschikbaar voor

De Brug
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

25 december

2 januari 2022

9 januari

Zo

Jan Brouwer

Wolter Greven

Gerry de Vries

Vo

Wietske Moddejonge

Petra Wilhelmus

Gerrit Buwalda

Bg

Anke Gorter

Gea Buwalda

Anke Gorter

Me

Petra Wilhelmus

Anke Gorter

Petra Wilhelmus

Ra

Kerstdankoffer

Kinder- en Jeugdwerk

Vieringen

Co

Kerstviering

Viering
Heilig Avondmaal

Henk Samplonius

Bob Wijnstra

Henk Samplonius

Be

Hans Romijn

Wietze Gorter

Hans Romijn

Ge

Hans Romijn

Hans Romijn

Karin Middelkamp

Bm

Petra Wilhelmus

Aly Middelkamp

Gea Buwalda

Bz

Cr
Zo

Wietske Moddejonge
en Jantje Bos

Fam. Duursema

Fam. Middelkamp

Kf

Wietze Gorter

Jelle Hoekzema

Wietze Gorter

Ks

NB: op 26 december
is er gèèn dienst

32

Diensten

De Brug

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

16 januari

23 januari

Voorganger

Jan Brouwer

Jur Kruizinga

Begroeting

Wietze Gorter

Wietske Moddejonge

Mededelingen

Bert Middelkamp

Petra Wilhelmus

Raadskamer

Anne Duursema

Gea Buwalda

2e collecte

NBG

Gem. activiteiten

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

Bijzonderheden

Beschikbaar voor

De Brug
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

30 januari

6 februari

13 februari

Zo

Jan Foppen

Jan Brouwer

Bert Wijchers

Vo

Petra Wilhelmus

Gerrit Buwalda

Wietze Gorter

Bg

Jelle Hoekzema

Gea Buwalda

Anke Gorter

Me

Bert Middelkamp

Jelle Hoekzema

Petra Wilhelmus

Ra

Huisvesting

Goede Doelen

St. Present

Co

Viering
Heilig Avondmaal

Bz

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Bob Wijnstra

Be

Wietze Gorter

Hans Romijn

Gerrit Buwalda

Ge

Hans Romijn

Marleen Samplonius

Marleen Samplonius

Bm

Petra Wilhelmus

Aly Middelkamp

Gea Buwalda

Cr
Zo

Petra Wilhelmus
en Riet de Vries

Fam. Duursema

Fam. Middelkamp

Kf

Wietze Gorter

Jaap van Spengen

Jelle Hoekzema

Ks

op verzoek beschikbaar

Ta
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Andere bijeenkomsten
13 december 2021
en 17 januari
en 21 februari 2022
om 15:00 uur

Bestuursvergaderingen

Soms schriftelijk en
anders thuis bij een
bestuurslid

15 december
en 12 januari
en 9 februari 2022
om 14:30 uur

Vrouwencontact

in de Componist

Nog geen data bekend

Bijbelstudiegroep

Gaat helaas NIET door

gèèn Kerstmiddag
voor senioren

deelnemers krijgen
t.z.t. bericht
hopelijk volgend jaar wel
weer op 23-12

De verjaardagskalender
Op 13-12 wordt Greta Koudenburg-Grooten
Op 16-12 wordt Karin Middelkamp
Op 26-12 wordt Henk Warrink

59
28
67

jaar
jaar
jaar

Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op

6-1
6-1
7-1
11-1
11-1
16-1
20-1
25-1
26-1

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

Anne Duursema
Martin de Jonge
Fenna Brouwer-Hamminga
Jenny Duursema-Boskers
Bert Duursema
Lammert Tuinema
Jantje Bos-Postema
Alco van Spengen
Heleen Samplonius

82
44
65
81
53
70
81
30
13

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Op
Op
Op
Op
Op
Op

10-2
11-2
15-2
24-2
27-2
28-2

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

Tineke Dikkens
Petra Wilhelmus
Margriet Samplonius
Melchert Dijkstra
Marty Zandberg-Westerhof
Anne Gietema

63
62
14
72
88
68

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!

De Brug

35

Puzzel
In de vorige Brug stond al een Kerstwoordzoeker; kon u alle woorden vinden?
De nieuwe puzzel is een Kerst-kruiswoord-puzzel, speciaal gemaakt voor De
Brug. We horen graag uw reactie over deze puzzels.
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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

