“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12
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Ter overdenking
We leven opnieuw in een uiterst verwarrende tijd. De corona-pandemie
is nog maar net achter de rug. Een pandemie die wereldwijd heel veel verdriet
heeft veroorzaakt. Velen van ons kennen persoonlijk mensen die aan het virus
zijn overleden. We missen hen.
Bovendien heeft de pandemie de samenleving behoorlijk ontwricht en dat
merken we ook in onze gemeenten. We zullen tijd nodig hebben om weer van
‘streaming’ diensten naar diensten te komen, waar we elkaar weer fysiek
kunnen ontmoeten. Diensten waarin we door de ontmoeting met elkaar en met
de Heer gesterkt en bemoedigd worden. Ontmoetingen waarin we weer volop
gemeente kunnen zijn. Een blije gemeente die met hoop naar de toekomst
kijkt. Een toekomst die mooier zal zijn dan wij ons ooit kunnen voorstellen.
Nog maar net ligt de corona-periode achter ons nu
we opnieuw met heftige dingen in de wereld worden
geconfronteerd. De oorlog in Oekraïne heeft ons
allemaal geschokt en we beseffen dat het zich allemaal
afspeelt ”in onze achtertuin.” Wat een verschrikkingen!
Wat een barbaars geweld! Wat een menselijk leed! Wat
een verdriet! Wat een duivelse werkelijkheid.
Ik moet u zeggen dat al dit oorlogsgeweld mij weer
helemaal terug heeft geworpen op de vragen waar ik
meer dan vijftig jaar geleden mee worstelde. Toen ik
besloot de militaire dienst te weigeren, omdat ik deze
niet kon verenigen met wat Jezus mij heeft geleerd over
het liefhebben van mijn naaste. Jezus, die in de Bergrede mij voorhield om
zelfs mijn vijanden lief te hebben. Een schier onmogelijke opgave.
En toch… Jezus heeft het ons voorgeleefd. Hij heeft zijn leven gegeven
voor jou en mij. Hij was het Lam dat voor ons is geslacht. Hij hield zielsveel van
ons mensen en vraagt ons hem te volgen. Dat vraagt om moed. Om door te
gaan op de weg van de vrede. Elly en Rikkert zongen het jaren geleden al: Er
is geen weg naar vrede; Vrede is de weg!
Kortgeleden vond ik een pas verschenen nieuwe tekst op lied 221 “Zo
vriendelijk en veilig” uit het Liedboek van de Kerken. Deze tekst is gemaakt
door Ria Borkent. Zij heeft meerdere liederen geschreven. Ik wil u graag dit
lied ter bemoediging doorgeven:
Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.
>>
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Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

Jur Kruizinga

Aandacht voor elkaar
Corona houdt ons nog steeds in haar greep; diverse
mensen in onze gemeente hebben een besmetting
doorgemaakt. Gelukkig waren de verschijnselen bij niemand
echt ernstig, zodat meestal met een quarantaine de kous af
was… Soms bleven er nog wel klachten als “nog steeds moe...”,
maar dat schijnt er helaas bij te horen!
Het wordt nog lastiger als het een voorganger betreft… dat overkwam
Bert Wijchers, net toen hij bij ons zou voorgaan… Gea heeft zich de blaren op
de vingers gebeld, maar helaas… uiteindelijk was onze eigen Bob Wijnstra de
redder in de nood en hij heeft de dienst op een voortreffelijke wijze gestalte
gegeven; geholpen door Hans Romijn die toen wel bij alle liederen ook muziek
moest regelen naast de diapresentatie. Chapeau!!
Ruim een maand later moest ook Gerry de Vries zich op het laatste
moment afmelden door een positieve test en lichte ziekteverschijnselen.
Gelukkig was Bert Wijchers die zondag nog vrij en hij kwam uiteraard graag
naar Assen om te vervangen.
Wij blijven ons nog steeds aan bepaalde regels houden; bijvoorbeeld
gepaste afstand tot elkaar… Mondkapjes hoeven gelukkig niet meer, maar
enige afstand is belangrijk en ook onze CO2-meter staat er nog steeds!!
Hoe gaat het verder in onze gemeente…
♥ onze zuster Anja van Duivendijk kreeg te maken met een adoptie in de
naaste omgeving; altijd spannend als er in deze Corona-tijd een lange vlucht
moet worden gemaakt…
♥ Wietze Gorter heeft weer diverse onderzoeken gehad en er volgen er
nog meer; inmiddels zijn er voorbereidingen getroffen zodat de bestralingen
snel kunnen beginnen; al met al is hij al meer dan een half jaar bezig…
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♥ Jan Hoekstra is gelukkig weer hersteld van Corona; bij al zijn andere
mankementen was dit erbij niet zo fijn; gelukkig gaat het nu weer de goede
kant op…
♥ we mochten Johan Huisman in onze dienst begroeten; we hopen hem
binnenkort officieel te verwelkomen als lid tijdens een Avondmaalsdienst…
♥ Bert en Aly kregen te maken met een sterfgeval van Aly haar zus; in de
voorafgaande periode waren ze door allerlei mantelzorgtaken intensief
betrokken bij haar ziekte en haar keuze om afscheid te nemen van het leven.
♥ zr. Lammy Molenaar heeft een nieuwe loep gekregen; ze kan nu weer
wat meer en beter lezen; we hadden nog een Groot-Letter-Bijbel en die heeft
zij ontvangen; ze was er heel blij mee…
♥ met de vader van Hans Romijn gaat het nog niet goed; afwachten hoe
lang dit duurt; en ook met Hans zelf is het nog geen hoerastemming; veel
zorgen dus…
♥ ook veel zorgen om de schoondochter van Thera Zuidema…
♥ en eveneens om Marty Westerhof; zij lag in het ziekenhuis; het gaat nu
gelukkig weer iets beter, maar ze moet nu revalideren in een verpleeghuis
♥ zr. Roelie Dikkens bekommert zich ook om haar, maar ook dat valt niet
altijd mee…
♥ Bob en Thora Wijnstra zijn de komende periode even weer wat meer
in Den Haag; de kerk aldaar is verkocht; tevens gaat ook hun eigen huis in de
verkoop; nu klussen en hopen op een goede afloop…
♥ ook de gezondheid van Jan Brouwer liet te wensen over, maar
momenteel gaat het weer wat beter… houden zo, Jan!
Voor iedereen, genoemd of niet, vragen wij uw voorbede, en... zoals ik
dat steeds zeg tijdens de mededelingen…: een kaartje is ook altijd leuk!
En als u toch aan het schrijven bent... denk ook aan onze ouderen die niet
meer in de gemeente kunnen komen; een kaartje én uw voorbede voor hen!!
Veel liefs van
Anke Gorter

Paasontbijt
Eindelijk kunnen we weer eens gewoon een Paasontbijt houden! Het
is een feestelijke gewoonte om op de morgen van Eerste Paasdag
met elkaar een gezamenlijk ontbijt te nuttigen; uiteraard met lekkere
broodjes; goed beleg en niet te vergeten ... eieren! Ook voor iets te
drinken wordt gezorgd, zodat u met een gevulde maag aan de dienst
kunt beginnen!
Petra en ik willen graag een idee hebben, hoeveel mensen er komen
ontbijten op zondag 17 april om half tien. Dus graag even opgeven.
Dat kan bij Petra of ondergetekende; uw aanmelding is van harte
welkom!! Liefs, ook namens Petra, Anke Gorter.
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Werken in de gemeente
Op het moment dat ik ik dit stukje schrijf is het een
prachtige voorjaarsdag. De zon schijnt en de eerste
voorjaarsbloemen geven de tuin weer kleur. Tegelijk is
het een donkere tijd. Er is oorlog in Oekraïne en in Noord
Korea zijn recent tien christenen vermoord en meer dan
honderd gevangen genomen. De schepping lijdt.
Mensen lijden. Wij lijden.
Gelukkig proberen velen - misschien u ook - de
last van het lijden van hun medemensen te verlichten.
Ze helpen met geld of goederen of zetten hun kerk of huis gastvrij open voor
vluchtelingen. Dit ‘dragen van elkaars lasten’ zijn als het ware de
voorjaarsbloemen die kleur geven aan de grote wereld-tuin waarin helaas nog
vaak zoveel doodsheid is te zien.
In gesprekken tijdens mijn bezoeken aan u komt het lijden vaak ter
sprake. Hoe goed is het dan om de last van ons lijden
samen in gebed op te dragen aan onze Hemelse Vader.
Vanuit de Bijbel weten we dat Hij ons lijden ziet en
ons hulpgeroep hoort! Hoewel de Heer wonderen doet
blijft het lijden ook ondanks ons bidden vaak doorgaan.
Soms kan óns dat wel eens te zwaar zijn. Soms kunnen
wij niet meer…
Jezus zelf heeft geleden. In de 40-dagentijd staan
we daar bij stil. Dat God in Jezus het lijden niet uit de
weg is gegaan maakt de christelijke godsdienst uniek. En
het biedt ons rijke troost. Onze Heer weet hoe zwaar het
is als wij lijden. Hij weet welke vragen en twijfels het lijden
in ons los kan maken.
Het lijdensverhaal van Jezus geeft ons echter ook hoop. Want zoals God
eens zijn volk verloste uit het lijden dat Farao hen bezorgde, zo zal Hij ons en
heel de schepping eens bevrijden van al ons lijden.
Het eerste teken van deze aanstaande bevrijding is dat Jezus is
opgestaan uit de dood. Jezus is als het ware de eerste voorjaarsbloem van de
nieuwe schepping! Dat belooft wat.
De opstanding van Jezus uit de dood geeft inhoud aan ons geloof en
onze hoop en liefde. Het geeft zin en doel aan uw en mijn werken in de
gemeente en aan ons ‘groeien en bloeien’ als een voorjaarsbloem in de grote
wereld-tuin die de Landman aan het herstellen is.
Hartelijke groet,
Jan Brouwer
Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl
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Persoonlijke berichten
Bloemen
Na haar inschrijving bij onze gemeente werden op
zondag 20 februari de bloemen naar Anja van
Duivendijk gebracht, die toen helaas thuis moest
blijven. Als reactie stuurde ze bijgaande foto:
Welkom - bloemen van de gemeente.
Wat een verrassing! Hartelijk dank.
Anja van Duivendijk.
Troost
Hartelijk dank voor de belangstellende reacties en condoleances
bij de ziekte en na het overlijden van mijn zus Marietje. Samen
delen gaf ons moed en sterkte; en ook veel troost om verder te
kunnen gaan.
Mede namens de familie,
Aly en Bert Middelkamp.

Wijzigingen adressenbestand
In de afgelopen maand hebben we Johan Huisman welkom geheten in
onze gemeente. Johan heeft gevraagd om lid te worden omdat hij binnenkort
naar Vries gaat verhuizen; hij woont nu nog in Zuidlaren.
Johan Huisman is in Veendam gedoopt en was laatstelijk lid van de Baptisten
Gemeente in Groningen. Als hij straks vaker naar onze diensten kan komen,
dan is er wel gelegenheid om nader kennis te maken.
Zijn gegevens met het oude en het nieuwe adres staan al in het nieuwe
adressenboekje van onze gemeente. Johan is in april jarig, maar dan moet u
dus het oude adres in Zuidlaren gebruiken.
De afgelopen weken hebben alle leden en
vrienden het nieuwe
adressenboekje van onze
gemeente ontvangen. Wilt u uw eigen gegevens in het
adresboekje direct even controleren en veranderingen
doorgeven aan de secretaris? Als u dat nu even doet,
kan het niet meer worden vergeten.
Gebruik het adressenboekje alleen voor uzelf en
bewaar het zorgvuldig. Het zijn vertrouwelijke
gegevens: geef geen adressen door aan anderen buiten
onze gemeente. Maar binnen de gemeente is het juist
van groot belang om elkaar te kunnen vinden bij de
‘aandacht voor elkaar’.
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Van het secretariaat
Voor het eerst in twee jaar kunnen we nu weer samenkomen met
Pasen. Twee jaar geleden ging vlak voor Pasen alles dicht en zaten
we voor het eerst in lockdown. Vorig jaar konden we tussen kerst en
Pinksteren geen diensten houden, dus weer geen Avondmaal op
Goede Vrijdag en geen dienst op Paasmorgen.
Maar nu kunnen onze diensten weer doorgaan. We blijven nog
wel voorzichtig, maar verder zijn er geen belemmeringen om samen te
komen en samen het sterven en de opstanding te gedenken. Want het
Paasfeest is voor Christenen de belangrijkste gebeurtenis in het
kerkelijk jaar.
De paasochtend begint om half tien met het paasontbijt: elders
in deze Brug de uitnodiging met het verzoek om u daarvoor op te
geven. Bij onze Paasviering wordt er ook speciale muzikale
medewerking voorbereid, dus het wordt een bijzondere bijeenkomst.
Bij de paasviering vragen we ook uw aandacht voor het Paasdankoffer,
waarvoor een acceptgiro bij deze Brug wordt verzonden.
In de afgelopen maand zijn bijna alle voorschriften over Corona
opgeheven; alleen basisregels blijven gelden. Maar wie bijvoorbeeld
nog een mondkapje wil dragen, is daar vrij in. Ook ziekenhuizen
handhaven soms nog extra regels en ook wij blijven nog voorzichtig.
Dat merkt u aan de gang van zaken bij collecten: die worden niet van
hand tot hand doorgegeven, maar voorgehouden. Bij het Avondmaal wordt het
brood niet gebroken, maar vooraf gesneden en de wijn wordt in kleine bekertjes
uitgedeeld. Op die manier beperken we risico’s.
Daarom zijn er nu ook nog geen huiskamerbijeenkomsten weer gepland
voor bijvoorbeeld de Bijbelstudie. We zijn blij met alles wat wél kan, maar willen
beslist niet de grenzen zoeken. Daarom is de start van de Bijbelstudiegroep
uitgesteld tot na de zomer.
Maar er zijn geen beperkingen meer bij de samenzang of anderszins bij
onze bijeenkomsten. Daarom houden we met Pasen ook weer een Paasontbijt
en een week eerder een complete gemeenteochtend. Dan is er na de dienst
eerst onze gemeentevergadering en vervolgens sluiten we af met een
gezamenlijke broodmaaltijd.
Voor de gemeentevergadering op 10 april is de agenda met stukken
onlangs toegezonden aan de leden en vrienden van de gemeente. Daarbij is
ook het nieuwe adresboekje verspreid: wilt u daar discreet me omgaan. De
adressen zijn uiteraard alleen voor eigen gebruik.
In de afgelopen maand kreeg onze gemeente enkele uitnodigingen voor
bijzondere diensten bij andere gemeenten: in Pernis was op 20 maart de
intrede en bevestiging van Aernout de Jong als nieuwe voorganger. Elders in
deze Brug foto’s daarvan.
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De Baptisten Gemeente Den Haag heeft op 27
maart de slotviering gehouden, omdat ze de
opheffing van hun gemeente voorbereiden. Het
gebouw, waar ze ruim vijftig jaar hebben gekerkt, is
onlangs verkocht. Bob en Thora Wijnstra maakten
lange tijd actief deel uit van die gemeente en mede
via hen voelen we ons ook sterk verbonden met Den
Haag. Het is een heel ingrijpende beslissing voor die gemeente.
Zowel bij onze diensten als hier kunnen we niet voorbijgaan aan de
oorlog in Oekraïne. Er zijn daar ook veel Baptisten en als je verwoestingen ziet,
dan kan er dus ook zomaar een Baptisten kerk zijn getroffen. Maar het biedt
ons ook een rechtstreekse mogelijkheid om hulp te bieden: de Europese
Baptisten Federatie en de CAMA-organisatie hebben contact met gemeenten
in Oekraïne en geven veel hulp. Mede dankzij bijdragen vanuit onze Unie-ABCgemeenten. (meer over Oekraïne elders in deze Brug)
Namens het bestuur,
Bert Middelkamp

In de komende tijd zal ‘Choral Voices’ op twee plaatsen de uitvoering van
Messiah ten gehore brengen:
- vrijdag 22 april in de Martinikerk te Groningen is er medewerking van een
dansgroep. De emoties in de muziek worden versterkt door uitbeelding
in beweging.
- zaterdag 23 april in de Goede Herderkerk in Emmen is er medewerking
door een kunstenaar, die de muziek live van beeld voorziet op een groot
schilderdoek.
Voor de online kaartverkoop van beide uitvoeringen
kunt u terecht bij www.digitalekaartverkoop.nl
Op zondag 17 april hoopt ‘Choral Voices’ een Festal
Evensong uit te voeren in de Nieuwe Kerk. Deze
Evensong krijgt een extra feestelijk karakter doordat er
medewerking wordt verleend door een koperensemble
met daarbij een paukenist.
Voor meer informatie over onze activiteiten:
www.choralvoices.nl
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Uitnodiging Gemeentevergadering
Aan de leden en vrienden van de gemeente.
Hierbij nodigen wij iedereen graag uit voor onze gemeentevergadering,
die we hopen te houden op zondag 10 april 2022 vanaf 11.15 uur in ‘De
Componist’, aansluitend op onze dienst van die ochtend. Na de
gemeentevergadering is een broodmaaltijd gepland.
Bij deze uitnodiging hoorde eerder nog een voorbehoud, omdat nog niet
bekend was of we in die periode alweer zonder beperkingen diensten kunnen
houden. Maar inmiddels is de Corona-situatie verbeterd en is er goede hoop,
dat we er op 10 april een volledige gemeenteochtend van kunnen maken, met
aansluitend vergadering en broodmaaltijd. Zo’n langere samenkomst hebben
we al een hele tijd niet meer gehouden: dus dat kan weer ouderwets gezellig
worden. We hopen dat u erbij bent en de vrijmoedigheid voelt om ook te blijven
bij de vergadering en de gezamenlijke maaltijd.
De voorjaarsvergadering van onze gemeente bevat herkenbare punten,
zoals het financieel overzicht van het afgelopen jaar en de begroting voor dit
jaar. Verder is er een verslag van de vorige gemeentevergadering. Daarnaast
kijken we naar de ontwikkelingen binnen Unie-ABC, onze landelijke
organisatie. We staan ook even stil bij lopende zaken in onze gemeente, maar
daarnaast leven er ook vragen over de verwachtingen en mogelijkheden voor
de komende jaren. We zullen samen proberen om daar ook aandacht aan te
besteden; wellicht ook bij andere gelegenheden in de loop van dit jaar.
Hieronder de agenda voor zondag 10 april; de stukken voor deze
vergadering zijn vorige maand toegezonden. Er zijn nog geen vergaderstukken
van de Unie-ABC, maar wellicht volgen die nog.
We nodigen u van harte uit voor deze vergadering, zodat we samen
kunnen bijpraten over de gang van zaken in onze gemeente. We rekenen
graag op uw aanwezigheid; alle leden en vrienden zijn welkom. Als u vragen
of reacties heeft, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.
Namens het bestuur,
Bert Middelkamp, secretaris.
Agenda gemeentevergadering: zondag 10 april - 11:15 uur (na onze dienst)
1.
2.
3.
4.
5.

Opening, mededelingen en verslag vorige vergadering
Bestuurszaken, met statistiek en financieel verslag van 2021
en de begroting 2022
Ontwikkelingen Unie-ABC – eventueel voorbereiding ALV 18-5
Verwachtingen en mogelijkheden voor de komende jaren
Rondvraag en sluiting

+ 12:00 uur: Gezamenlijke broodmaaltijd als afsluiting van deze ochtend
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Paasdankoffer
Het is een bijzondere tijd om nu het Paasfeest te mogen vieren. Als
Christenen zien we reikhalzend uit naar dat nieuwe begin, waarbij we ons
verlost mogen weten van de zondeschuld. Jezus die de dood overwon en ons
daarmee heeft bevrijd: een geweldig feest om weer samen te vieren!
Bij elke dienst in de veertigdagentijd leven we daar als gemeente
naartoe: het projectthema ‘Beloofd land in zicht’ laat ons dat steeds weer zien.
Het gaat over de bevrijding uit Egypte en de wondere tocht door de woestijn
naar het beloofde land. Elke zondag komt die belofte een stukje dichterbij.
Maar de wereld om ons heen toont een ander beeld: we worden dagelijks
opgeschrikt door oorlogsbeelden vol ontzetting en verdriet. We zijn nauwelijks
bijgekomen van de Corona-pandemie en nu zien we miljoenen mensen
vluchten terwijl hun land wordt vernietigd.
Dat leidt tot grote angst en onmetelijk verdriet voor hen; en voor ons tot
veel vragen en onzekerheden. Vragen over wat ons land kan doen bij de
opvang van vluchtelingen, maar ook onzekerheden over economische
ontwikkelingen. Want basisbehoeften als warmte en brood lijken voor
sommigen onbetaalbaar te worden.
Maar juist in deze tijd is het belangrijk de nabijheid van de Heer te
zoeken: Hij die zelfs de dood heeft overwonnen kan ook helpen bij alle andere
problemen op ons levenspad. Nu meer dan ooit is ons oog op Hem gericht en
moeten we ons geloof en vertrouwen blijven tonen.
Daarbij hebben we elkaar nodig als gemeente van de Heer en de
gemeente heeft ons nodig. Want onze betrokkenheid bij elkaar en Zijn
onvoorwaardelijke steun geven ons kracht en de onmisbare liefde, die alles
kan overwinnen.
Als gemeente mogen wij met Hem opstaan en opnieuw beginnen, als
lichtend voorbeeld in de donkere wereld. Op die manier proberen we samen
gemeente te zijn en te blijven; daarbij vragen we uw steun.
Naast ieders betrokkenheid en
gebeden heeft de gemeente ook
financieel uw steun nodig; daarom
vragen we uw bijdrage voor het
Paasdankoffer. Juist nu is het van
belang dat kerkelijke activiteiten
kunnen blijven bestaan.
Namens het bestuur hartelijk dank voor uw bijdragen.

Bert Middelkamp, secretaris.
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Intrede Aernout de Jong in Pernis
Op zondag 20 maart jl. was de intrede en
bevestigingsdienst van Aernout de Jong in de Baptisten
Gemeente Pernis. We hebben foto’s van die dienst
gekregen, waarvan er hier een aantal zijn te zien.
De
intrededienst was
eerder verschoven
door de Coronasituatie, maar ook
nu speelde dat nog een vervelende rol:
Janneke was in de voorafgaande week
besmet geraakt en kon er dus niet bij
zijn. Daarom kon ook hun zoontje Luka
niet worden opgedragen, want dat
hadden ze eigenlijk ook in deze zelfde
dienst willen doen.
De samenkomst op 20 maart werd geleid door Cor
’t Hart, voorzitter van de gemeente. Aernout de Jong werd
bevestigd door zijn voorganger in die gemeente, ds. Arjen
Stellingwerf.
De
intrededienst
is
gehouden in de Hervormde kerk
in Pernis, zodat er meer ruimte
was voor bezoekers en gasten. Daarom kunt u de
intrededienst
nog
terugkijken
op
‘www.kerkdienstgemist.nl’, zoeken bij Hervormde
Gemeente in Pernis; op datum 20 maart.
Na afloop van de dienst was er een informeel samenzijn in gebouw De
Heuvel, waar Baptisten Gemeente Pernis haar samenkomsten houdt.
Met dank aan Theo de Keizer van BG Pernis voor de informatie en foto’s.
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Zondagsschool
Op zondag 6 maart zijn we begonnen met het veertigdagenproject met als
thema ‘Beloofd land in zicht’. In de kerkdienst wordt verteld over het volk Israël
die bevrijd werden uit Egypte. Ze gaan op pad met Mozes en Aäron en worden
begeleid door de Heer in de wolk. We lezen elke zondag een vers uit Exodus,
zetten de bijbehorende afbeelding op de kijktafel neer en ook een werkje dat
erbij hoort. Daarna luisteren we naar het projectlied en kijken ook nog even
naar de werkjes of opdrachten die kinderen daarbij kunnen maken op de
zondagsschool.
Op 13 maart ging Petra
met Max en Tobias op
zondagsschool
het
verhaal van de uittocht
lezen en maakten het
werkje daarbij. Terug
in de kerk vertelden ze,
wat
ze
hadden
gemaakt: een bord met
daarop cupcake-vormpjes met daarin etenswaren met en betekenis.
Matzes hoort bij het snelle vertrek uit Egypte; vlees van het lam is de 10e plaag;
charoset herinnert aan het zware werk zoals stenen bakken; zout water als
tranen van het volk; een ei als teken van nieuw leven; druivensap voor
dankbaarheid; radijs is de bittere tijd in Egypte en peterselie is het bosje
waarmee bloed aan de deurpost werd gesmeerd. De Israëlieten vieren dit elk
jaar weer en herdenken het met al die symbolen.
De komende weken gaat het verhaal verder over de doortocht van de Rietzee;
hierbij wordt het bekende lied gezongen ‘Hoe kwam Mozes door de Rode zee’.
Verder zijn de weekthema’s Bijna in het beloofde land; Blijven denken aan wat
Jezus heeft gedaan; Jezus het paaslam en met Pasen: Bevrijd op weg naar
God’s nieuwe wereld.
De werkjes die erbij horen zijn Glaasje met water en houtje als droge grond;
een Inkijkdoosje; Wijnfles met etiket waarop staat ‘op weg naar God’s nieuwe
wereld’; Tuinkers zaaien; een Bordspel maken en spelen.
Na Pasen gaan we op de zondagsschool verder met het BijbelBasic
programma. Tot Pinksteren kijken we naar de belofte van God aan Abraham,
de geboorte van Ismaël en Isaäk. Verder naar de reis van Abraham en naar
zijn geloof. Die verhalen staan in Genesis 12 tot 24. Met Hemelvaart en
Pinksteren gaat het over Handelingen 1 en 2.
We vinden het fijn dat we weer samen Pasen mogen vieren en mogen
gedenken, wat Jezus voor ons heeft gedaan. We wensen u fijne paasdagen
toe.
De zondagsschoolleiding.
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Veertigdagentijd
Tot en met Pasen gaan we verder met het project ‘Beloofd land in zicht’
van Bijbel Basics. Dat gaat over hoe God de Israëlieten bevrijdde uit Egypte
en bracht naar het beloofde land Kanaän. Zo zijn wij ook bevrijd door Jezus;
en zijn wij ook op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld.
In onze gemeente gebruiken we meestal
het materiaal dat het Bijbelgenootschap
ontwikkelt voor kinderwerk en diensten. Elke
zondag is er een Bijbelverhaal met een kijkplaat.
In de loop van het project komen er steeds meer
platen op de kijktafel te staan en die laten samen
zien hoe we toeleven naar Pasen.
Voor de zondagsschoolbijeenkomsten is
er een veertigdagenboekje met verhalen, vragen om over door te praten,
liedsuggesties om te zingen en een knutselwerkje om samen te maken.
Daarnaast bevat het boekje een bordspel en dezelfde
kaarten met afbeeldingen.
Het thema ‘Beloofd land in zicht’ gaat dus over
bevrijding. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar ze
als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de woestijn
op weg naar het land dat God hun beloofd had. De
bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder
jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding
terug. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons
een feest van bevrijding.
Elke zondag in de Veertigdagentijd zien we een
stukje: zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer en kunnen we
daar samen naar toeleven. Bij de presentaties in de kerk wordt alles ook via
de beamer geprojecteerd, zodat het voor iedereen goed zichtbaar is. Verder is
er dit jaar weer een projectlied over het thema ‘Beloofd land in zicht’.
Met de kijkplaten en het projectlied is het veertigdagenproject elke week
weer herkenbaar bij onze diensten, als voorbereiding op Pasen.

16

De Brug

De Brug

17

Vrouwencontact
Op woensdag 9 februari kwamen we weer bij elkaar in de Componist. Aly
opende met het gedicht ‘Blijdschap’ van Nel Benschop en heette ons welkom.
We waren met zeven zusters. Sommige zusters konden niet komen omdat ze
moesten werken, oppassen, omdat ze in quarantaine zaten of naar het
ziekenhuis moesten voor een controle.
We zongen samen lied 448 ‘Bijeengeroepen’, coupletten 1 en 2, daarna gingen
we in gebed en luisterden naar het gedicht ‘Heer, zonder U’. Hierop zongen we
het lied ‘Abba Vader’, het eerste couplet. We luisterden naar Mattheus 6 vers
7-15, hoe God ons leert bidden en vergeven.
Aly deed de overdenking uit ‘Een zachte koelte’ van Annie Verderman. Dat
gaat over bidden van bekende gebeden voor kinderen en hoe je zelf hebt
geleerd om voor jezelf te bidden en ernaar te leven. We zongen het tweede
couplet van ‘Abba Vader’ en luisterden naar het verhaal ’Wat zeg je dan’ uit
het blad ‘Elisabeth’. Dat ging over het leren om ‘dank u wel’ te zeggen en te
danken. God te bedanken voor alles wat Hij geeft en voor je doet. Er is, als je
Hem nodig hebt. Dat werd afgesloten met de woorden: “Ik dank u lieve Heer,
voor alles wat U geeft, voor alles wat er leeft, krijgt U alleen de eer. Met lied
349 ‘Heer ik kom tot U’ sloten we dit af.
Gea las het verslag voor van onze kerstmiddag. We keken wie er een kaartje
kreeg een we deelden briefjes uit, waarop de datums stonden voor de volgende
bijeenkomsten van onze Vrouwencontactmiddagen. Groep 4 zal de volgende
keer het programma doen. Hierna hadden we pauze. Aly ging koffie en thee
halen en Anke inde de contributie.
Doordat koffie en thee op zicht lieten wachten, had Anke de zusters het
overzicht van de financiën al uitgedeeld en laten zien dat het gecontroleerd
was en besproken. Aly liet de prijsjes zien die we konden winnen en deelde de
bingoblaadjes uit. Gea las de nummers voor en we speelden drie rondjes op
een kaart. Als iemand een prijsje had gewonnen dan mocht ze die direct
uitzoeken.
De tweede ronden was een ‘boodschappenbingo’. Aly had hiervoor zelf
kaarten gemaakt: de cijfers waren boodschappen geworden. Het was leuk om
dit te spelen. Hierna deden we nog een keer een ronde met gewone
bingokaarten. Iedereen kreeg een prijsje.
We praatten nog even na en luisterden naar het gedicht ‘een pocketkruisje’.
Dat gaat erover, dat je die steeds bij je draagt en wordt beschermd en wordt
herinnerd aan Jezus, die je heeft vrijgekocht met Zijn bloed. Toen we klaar
waren liet Jenny zien, dat ze dat kruisje ook altijd bij zich heeft in haar
portemonnee.
We zongen samen lied 458 vers 1–2 ‘Heer wat een voorrecht’ en Aly sloot met
ons af met een dankgebed en voorbede.
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De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact was op woensdag 9 maart. Er
waren zeven dames aanwezig; helaas waren Lammie, Jantje en Aly er niet.
Jenny en Anke hadden de middag voorbereid.
Jenny heette ons van harte welkom en Anke opende met gebed. We zongen
lied 199 de verzen 1 en 4 en toen las Jenny een stukje uit de Bijbel voor.
Daarna een stuk uit de Elizabethbode over grote schoonmaak; we kennen
deze allemaal wel van vroeger, maar het is nog belangrijker je hart en ziel
schoon te maken….
Bij het Pesachfeest werden alle huizen helemaal ontdaan van b.v. alle gist; dat
mocht niet...wij zouden ook ons hart en ziel net zo moeten reinigen! We zongen
nog lied 368.
In de pauze las Gea de besluitenverslagen voor; eerst van de vorige keer,
daarna nog twee jaarverslagen! Besloten werd kaarten te sturen naar fam.
Hoekstra en naar Marty en Jacob in Drachten. Gea bleek alle Paasattenties
voor de gemeente al helemaal klaar te hebben!
Na de pauze kwamen enkele spelletjes aan de beurt, en het kostte heel wat
hersengymnastiek om alles op te lossen… Eerst wat lastige rebussen en
daarna foto’s van personen, dieren, groente etc. Elk goed antwoord was 1 punt!
Als laatste lagen onder een doek elf voorwerpen; men kreeg een minuut de tijd
er naar te kijken en daarna zo veel mogelijk voorwerpen op te schrijven. Na
afloop werden alle punten bij elkaar opgeteld; Thea was de glorieuze winnaar!
Zij mocht als eerste uit de voorwerpen een kiezen; daarna alle anderen ook;
zo werden de voorwerpen allemaal prijsjes…
We zongen nog een lied: en er werd gebeden, o.a. voor kennissen van Anja
die binnenkort eindelijk hun adoptiekindje mogen halen; Jenny wenste ieder
wel thuis!
De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact is gepland op woensdag 6 april,
’s middags om half drie in De Componist.
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‘Samaritaan’ zoekt vrijwilligers
Het doel van stichting ‘De Samaritaan’ is omzien naar onze naaste aan
de rand van de samenleving. Dat doen zij onder andere door te voorzien in een
maaltijd op zaterdag, voor onze dakloze of minderdraagkrachtige naasten.
Elke zaterdag verzorgt een groep vrijwilligers die gratis warme maaltijd en
daarbij zijn nog nieuwe vrijwilligers nodig.
Wekelijks zijn er twee kokers nodig. Zij stemmen onderling af wat het
menu wordt en doen daarvoor de boodschappen. Tijdsbeslag per zaterdag van
ongeveer 10.30-13.30 uur (voorbereidingen, koken, opdienen, opruimen). En
dan eerst nog de boodschappen natuurlijk.
Verder zijn er elke zaterdag zes tot acht gastheren/-vrouwen. Ook zij
werken telkens in koppels van twee, waarvan minimaal één man. Samen
vangen zij de gasten op, zorgen voor koffie en thee en doen mee aan de
tafelgesprekken.
Ze dekken de tafel, begeleiden de maaltijd en zorgen na afloop dat de
zaal weer netjes en schoon wordt achtergelaten. Tijdsbeslag per zaterdag van
ongeveer 10.00-14.00 uur.

Behalve een maaltijd bieden we dan ook de mogelijkheid tot ontmoeting,
gezelligheid en een goed gesprek. Dit alles is alleen mogelijk door de inzet van
vrijwilligers, die zijn afkomstig uit diverse kerken in Assen. Alle vrijwilligers
worden ingeroosterd op basis van hun eigen beschikbaarheid; we streven
ernaar om ongeveer eens in de acht weken te roosteren, maar dat is alleen
mogelijk met voldoende vrijwilligers.
Interesse? Meer weten? Of je gelijk aanmelden? Stuur dan een berichtje
naar info@stichtingdesamaritaan.nl. Telefonisch contact opnemen kan ook via
telefoonnummer 0592 – 409 185.
Sjoerd Boonstra , Voorzitter Stichting de Samaritaan
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Foto’s van toen
Lieve mensen,
Weet u het nog? … Vroeger hadden
wij elk jaar een Gemeentedag … we
kwamen dan bij elkaar en deden iets
leuks … vaak spelletjes, een
speurtocht of soms gingen we
fietsen …
Onderweg stond er dan ergens een
auto met lekkere soep en een
lunch … en altijd was er aan het eind
van de dag een heerlijke maaltijd …
met soms een B.B.Q.!
Hierbij een paar nostalgische foto’s ...
van bijna 20 jaar geleden … uit
2003 …
dat zijn prachtige herinneringen!

Heeft u zelf
ook een leuke
foto van of
over
onze
gemeente,
dan plaatsen
we die graag.
U krijgt de foto
natuurlijk weer
keurig retour.

Alvast dank
en liefs van
Anke Gorter.
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Nieuws van Unie-ABC
Regioavonden voor ontmoeting en overleg: in
maart en april worden vijf regioavonden gehouden,
waarin bestuur en medewerkers van Unie-ABC opnieuw in gesprek gaan met
afgevaardigden van de aangesloten gemeenten. De regiobijeenkomsten zijn
bedoeld om de contacten van Unie-ABC-gemeenten onderling te versterken
en om samen na te denken over het onderwerp missionair gemeente zijn. Ter
voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van 18 mei worden ook
enkele onderwerpen voorbesproken over het verloop van het fusieproces. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van uw gemeente.
Nieuwsbrief: binnen Unie-ABC zijn in Nederland 140 baptisten - en
CAMA-gemeenten met elkaar verbonden. Samen hebben we onder meer een
bloeiende opleiding voor voorgangers (het Baptisten Seminarium) en een
online leerplatform om raadsleden/oudsten toe te rusten voor hun taak.
Ook proberen gemeenten elkaar direct of via de regiocoördinatoren te
inspireren en te ondersteunen door uitwisseling van adviezen en ideeën. Zo
geven we elk op onze eigen plek, maar ook sámen gestalte aan het Lichaam
van Christus op aarde.
Voor veel leden van plaatselijke gemeenten lijkt het kerkgenootschap UnieABC toch een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Wilt u meer weten en op de hoogte
blijven van wat er landelijk en in andere gemeenten speelt? Abonneer u dan
gratis op de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Unie-ABC. U kunt zich
aanmelden op www.unie-abc.nl/contact (links onder).
‘Groentjes’ en Samen Jong: Unie-ABC wil samen met diverse
organisaties en Missie Nederland de actie 'Samen Jong' starten. Geen
eenmalige actie, maar een duurzame beweging die moet blijven inspireren,
motiveren en activeren om de verbinding tussen gemeenten en jongeren te
laten groeien. Het verhaal naar ‘Samen Jong’ kent een lange aanloop: in 2013
ging het al over ‘intergeneratief’ gemeente zijn. Dat kwam
ook aan de orde bij het project ‘Groentjes’, dat zich
enerzijds richtte op vergrijzende gemeenten en anderzijds
op verbinding met jongere generaties.
Onderzoek en gesprekken binnen Unie-ABC hebben
geleid tot conclusies en voorstellen, om jongeren actiever te betrekken in de
gemeente door jongeren en gezinnen een centrale plek te geven in de visie
van gemeenten. Het is ons gebed en onze hoop dat het gemeenten mag
helpen weer ‘jong en fris’ te worden in de betrokkenheid bij het gemeenteleven
en om ons te verbinden met de jonge mensen in en buiten onze gemeente.
Meer informatie over ‘Samen Jong’ is te vinden op www.unie-abc.nl
2022
18 mei

Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
Algemene Ledenvergadering Unie-ABC in Ede
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Noodhulp Oekraïense vluchtelingen: sinds de invasie
van Russische troepen in Oekraïne heeft Unie-ABC via
de European Baptist Federation (EBF) en CAMA Zending
contact met baptisten- en CAMA-gemeenten in Oekraïne
en omliggende landen.
Meer dan 600 baptisten
kerken in Oekraïne zijn
inmiddels ingericht als
opvangcentrum voor ontheemden.
Veel mensen uit het noorden en oosten
vluchten bijvoorbeeld naar Poltava, 140 km
verderop. Alle vijf de kerken in Poltava
ontvangen dagelijks grote hoeveelheden
vluchtelingen en die kerkgebouwen blijven 24
uur per dag open om hen op te vangen. Datzelfde gebeurt ook in meer westelijk
gelegen plaatsen: honderden vluchtelingen verblijven daar in kerkgebouwen,
huizen van gelovigen en elk gebouw dat kan
worden omgebouwd tot opvangcentrum.
Vanuit Lviv wordt veel hulp gestuurd naar Kiev
en plaatsen verderop; met name kleding,
hygiëneproducten, medicijnen en voedsel.
Baptisten uit omliggende landen slagen er nog
steeds in om al die goederen via humanitaire
corridors in Oekraïne te krijgen.
Daarnaast hebben baptisten in Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije en
Moldavië honderdduizenden vluchtelingen
opgevangen en voorzien zij hen van voedsel,
dekens en andere basisbehoeften. Veel kerken
zijn omgebouwd tot tijdelijke onderkomens om
vluchtelingen te huisvesten.
Polen: ‘Baptist Charity Action’ werkt aan de
grens tussen Polen en Oekraïne en stuurt
vrachtwagens met benodigdheden zoals
voedsel, water en kleding naar Oekraïne. Baptisten kerken in heel Polen
helpen duizenden vluchtelingen, waarbij veel gemeenteleden bedden in hun
eigen huis aanbieden.
Hongarije:
tien
Hongaarse
baptisten
gemeenten in Oekraïne, nabij de grens,
ondersteunen al tienduizenden gevluchte
gezinnen en vrouwen met kinderen.
Voorgangers en gemeenteleden helpen met
onderdak, voedsel, warme kleding, sanitaire
artikelen en geestelijke begeleiding. In
sommige kerken worden dagelijks wel 500 warme maaltijden gekookt.
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Slowakije: er zijn daar al honderdduizenden vluchtelingen aangekomen en
gemeenten van de Baptisten unie in Slowakije bieden onderdak in kerken en
in huizen van gemeenteleden. Sommige vluchtelingen trekken na een paar
nachten verder, maar er zijn ook honderden die in Slowakije willen blijven. Zij
worden geholpen aan de juiste documentatie, het vinden van scholing voor
kinderen en het vinden van werk. De Slowaakse Baptisten hebben ook zelf een
grote vrachtwagen aangeschaft, waarmee ze vers drinkwater en voedsel naar
Oekraïne brengen.
Tsjechië: hoewel ze geen
grens delen met Oekraïne,
stuurt de Baptisten unie van
Tsjechië wel veel financiële
steun aan de Oekraïense
Baptisten unie en aan lokale
kerken in Oekraïne. Ze
helpen ook mensen te
vervoeren vanaf de grens
met Slowakije naar Tsjechië.
In ons land heeft Unie-ABC al zo'n 46.000 euro ontvangen, zowel van
gemeenten als van individuele gevers. Dit bedrag ging via EBF en CAMA
rechtstreeks naar de noodhulp aan kerken in Oekraïne en omringende landen.
Mooi dat we op die manier onze verbondenheid praktisch handen en voeten
kunnen geven.
Helpt u ook mee met het verlenen van hulp aan vluchtelingen?
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13
t.n.v. Unie-ABC o.v.v. ‘Noodhulp Oekraïne’.
Naast bidden en geld geven hebben sommigen van ons misschien de
mogelijkheid om nog iets anders te doen.
- Unie-ABC is benaderd door het Leger Des Heils, dat vrijwilligers zoekt om op
opvanglocaties de handen uit de mouwen te steken en om gastgezinnen te
ondersteunen met allerlei praktische zaken. Via de website van Uni-ABC vindt
u die vacatures van het Leger des Heils.
- Verder vragen Baptisten kerken in de
buurlanden Polen en Moldavië om transport
(busjes + chauffeur) om vluchtelingen van de
grens naar de opvangcentra te brengen. Als je
daarbij kunt helpen, neem dan contact op met
de Algemeen Secretaris van Unie-ABC; dat
aanbod wordt afgestemd via de EBF
(European Baptist Federation).
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NBG berichten
Bijbels voor blinde mensen wereldwijd
Kunt u zich voorstellen hoe het zou zijn om uw zicht te verliezen? Toch
is dat de realiteit voor zo’n 285 miljoen mensen wereldwijd: circa 40 miljoen
mensen die blind zijn, en nog eens 245 miljoen mensen die slechtziend zijn.
Het percentage mensen met een visuele beperking is het hoogst in
Afrika, gevolgd door Azië en Midden- en Zuid-Amerika. Oorzaak? Veelal
aandoeningen of infecties die behandelbaar zijn. Gevolg? Miljoenen mensen
die vanwege hun blind- of slechtziendheid gedwongen worden in de marge te
leven.
Gelijke kansen voor mensen met een visuele beperking? In Nederland
blijkt dat al ontzettend moeilijk, dus laat staan op plekken waar men het met
veel minder voorzieningen, gezondheidszorg en belangenbehartiging moet
doen. En juist op die plekken zijn de Bijbelgenootschappen actief. Niet alleen
om de Bijbelse boodschap te delen, maar ook door die in praktijk te brengen.
Aangemoedigd door de visie
van de United Bible Societies om de
Bijbel voor iedereen toegankelijk te
maken,
houden
veel
Bijbelgenootschappen zich bezig
met de ontwikkeling en verspreiding
van Bijbels materiaal voor blinden
en slechtzienden: in braille of in
audioformat. Daardoor kwamen ze
in contact met steeds meer blinden,
slechtzienden, speciale scholen en
organisaties.
Van het een kwam het ander: veel Bijbelgenootschappen zijn in hun land
voorloper geworden in het behartigen van de belangen van blinden en
slechtzienden. Door jarenlange én wereldwijde ervaring hebben de
Bijbelgenootschappen vaak veel expertise in huis en leveren daarmee een
heel waardevolle bijdrage aan acceptatie van blinden en slechtzienden in hun
land, en betere zorg en voorzieningen voor deze groep.
De Bijbel in braille is er in 45 talen. Het ontwikkelen van materiaal in
braille is kostbaar, maar de impact ervan is onbetaalbaar. Blinde lezers van
over de hele wereld vertellen, dat je het lezen van de Bijbel in braille met niets
mooiers kunt vergelijken. Het voelen van de letters geeft hun het gevoel heel
dicht bij Gods hart te zijn.
Geef speciaal voor Bijbels voor blinde mensen wereldwijd: maak uw gift
over naar NL74 SNSB 0266 3808 08 o.v.v. braille wereldwijd of via
bijbelgenootschap.nl/braillewereldwijd.
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
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Corona maatregelen
Sinds eind maart zijn alle verplichte maatregelen afgeschaft, maar de
risico’s op een besmetting zijn nog niet voorbij. Het is dus zaak om toch nog
voorzichtig te blijven bij onze samenkomsten.
We handhaven voorlopig nog de ‘dwarse indeling’ van de kerkzaal; de
meeste stoelen staan wel weer dichter bij elkaar, maar niet ‘schouder aan
schouder’. Aan de zijkant hebben stoelen extra ruimte, voor wie dat liever wil.
We kunnen in principe alle liederen wel weer zingen, maar de CO2-meter
blijft om de luchtkwaliteit te controleren. Koffiedrinken in de kerkzaal voldoet
eigenlijk prima, dus dat hoeft niet te veranderen.
De registratie van ‘vaste bezoekers’ kan vervallen, maar het is dan wel
belangrijk om gegevens van gasten te noteren in het gastenboek.
De collecten worden wel weer tijdens de dienst gehouden, maar zonder
dat er collectezakken worden doorgeven: het is niet verstandig dingen ‘van
hand tot hand’ te laten gaan. Daarom wordt de collectezak u voorgehouden en
zijn er twee collectanten.
Ook bij het Avondmaal geven we geen borden of bekers door, maar
worden brood en wijn uitgedeeld. Het brood wordt niet gebroken, maar vooraf
gesneden en de wijn blijft in de kleine bekertjes.
Verder hopen we dat alle bezoekers van onze samenkomsten de
basisregels in acht blijven nemen. Daarbij gaat het om handen wassen en
hoesten en niezen in de elleboog. Het is wijs om voorzorgsmaatregelen te
blijven nemen, zoals het aangeboden vaccin of boosterprik.
Bij klachten toch maar even testen of een zelftest doen; bij een positieve
test beter even thuisblijven. Sommige mensen zijn extra vatbaar: geef hen de
ruimte en respecteer als zij nog wel een mondkapje dragen en nog geen
handen willen schudden.
De kosters letten op voldoende frisse lucht en ventilatie van de kerkzaal:
zoveel mogelijk wordt de ruimte voorafgaand aan de dienst gelucht. Frisse
lucht is belangrijk: het helpt om de overdracht van het virus te beperken.
We zijn nu beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en
boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het coronavirus is er nog
wel. Door de basisregels kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel
mogelijk voorkomen. En kunt u rekening houden met mensen die zich nog
zorgen maken om hun gezondheid.
Als u hierover vragen of suggesties heeft, geef dat dan even door aan
een van de bestuursleden.
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Diensten

De Brug

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

10 april

vrijdag 15 april

Voorganger

Jan Brouwer

Jur Kruizinga

Begroeting

Wietze Gorter

Wietske Moddejonge

Mededelingen

Jelle Hoekzema

Gea Buwalda

Raadskamer

Gea Buwalda

Bert Middelkamp

2e collecte

Gem. activiteiten

Bijzonderheden

(geen collecten)

Gemeente-ochtend

Goede Vrijdag

Na de dienst gemeentevergadering en maaltijd

’s avonds om half acht

Veertig-dagen-tijd

Viering
Heilig Avondmaal

Begeleiding

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Geluid

Gerrit Buwalda

Karin Middelkamp

Beamer

Hans Romijn

Karin Middelkamp

Beschikbaar voor

Zondagsschool
en / of Crèche

Aly Middelkamp

-

Koffie

Petra Wilhelmus
en Riet de Vries

-

Koster

Jaap van Spengen

Taxi – naar de dienst

Jelle Hoekzema
op verzoek beschikbaar
’s avonds om 19:30 uur

De Brug

Diensten
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

17 april

24 april

1 mei

Zo

Jan Foppen

Bert Wijchers

Jannes Hofman

Vo

Petra Wilhelmus

Gerrit Buwalda

Wietze Gorter

Bg

Anke Gorter

Bert Middelkamp

Petra Wilhelmus

Me

Jelle Hoekzema

Petra Wilhelmus

Anke Gorter

Ra

Paasdankoffer

Kinder- en Jeugdwerk

Vieringen

Co

Viering
Heilig Avondmal

Bz

Pasen
Paasontbijt om 9.30 uur

Petra, Karin en Hein

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Be

Wietze Gorter

Hans Romijn

Karin Middelkamp

Ge

Hans Romijn

Marleen Samplonius

Karin Middelkamp

Bm

Petra Wilhelmus

Aly Middelkamp

Gea Buwalda

Cr
Zo

Fam. Duursema

Fam. Middelkamp

Fam. Buwalda

Kf

Wietze Gorter

Jaap van Spengen

Jelle Hoekzema

Ks

op verzoek beschikbaar

Ta
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Diensten

De Brug

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

8 mei

15 mei

Voorganger

Greet Berends

Jan Brouwer

Begroeting

Wietske Moddejonge

Petra Wilhelmus

Mededelingen

Jelle Hoekzema

Gea Buwalda

Raadskamer

Gea Buwalda

Bert Middelkamp

2e collecte

Bloemen

Noodfonds

Begeleiding

Henk Samplonius

Bob Wijnstra

Geluid

Gerrit Buwalda

Wietze Gorter

Beamer

Marleen Samplonius

Hans Romijn

Zondagsschool
en / of Crèche

Petra Wilhelmus

Aly Middelkamp

Koffie

Wietske Moddejonge
en Jantje Bos

Petra Wilhelmus
en Riet de Vries

Koster

Wietze Gorter

Jaap van Spengen

Taxi – naar de dienst

op verzoek beschikbaar

Bijzonderheden

Beschikbaar voor

De Brug

Diensten
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

22 mei

29 mei

5 juni

Zo

Petra de Kruijf

Marco de Vos

Jan Brouwer

Vo

Gerrit Buwalda

Wietze Gorter

Wietske Moddejonge

Bg

Anke Gorter

Bert Middelkamp

Petra Wilhelmus

Me

Jelle Hoekzema

Petra Wilhelmus

Anke Gorter

Ra

Kinder en Jeugdwerk

Gem. activiteiten

Huisvesting

Co

Pinksteren
Viering Heilig
Avondmaal

Bz

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Be

Gerrit Buwalda

Gerrit Buwalda

Karin Middelkamp

Ge

Marleen Samplonius

Hans Romijn

Karin Middelkamp

Bm

Gea Buwalda

Petra Wilhelmus

Aly Middelkamp

Cr
Zo

Fam. Duursema

Fam. Middelkamp

Fam. Buwalda

Kf

Jelle Hoekzema

Wietze Gorter

Jaap van Spengen

Ks

op verzoek beschikbaar

Ta
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De Brug

Andere bijeenkomsten
6 april
en 11 mei
om 14:30 uur

Vrouwencontact

25 april
en 30 mei
om 15:00 uur

Soms schriftelijk
Bestuursvergaderingen en anders thuis bij
een bestuurslid

Start weer
na de zomer

Bijbelstudiegroep

Deelnemers
krijgen bericht

Zondag 10 april
om 11:15 uur

Gemeentevergadering
en broodmaaltijd

na onze dienst in
de Componist

in de Componist

De verjaardagskalender
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op

6-4
14-4
15-4
15-4
16-4
16-4
23-4
27-4

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

Jaap van Spengen
Janny Koster-Dijkhuizen
Ina Bakker-Oorlog
Jan Brouwer
Johan Huisman
Joël van de Kamp
Jacob Zandberg
Susan Peeters

70
86
85
68
47
33
86
46

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Op 19-5 wordt Renate Niezing-Willems
Op 21-5 wordt Pieter Willem de Jonge

91
10

jaar
jaar

Op
Op

96
76

jaar
jaar

8-6 wordt Lammy Molenaar-Reiling
9-6 wordt Bob Wijnstra

Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!

De Brug

Puzzel
In de vorige Brug stond een kruiswoordpuzzel, die
speciaal voor De Brug is gemaakt door ‘Puzzelstad.nl. We
zijn benieuwd naar reacties: maakt u de puzzel ook en wat vindt u ervan?
De oplossing van de vorige puzzel was: ‘predikant’.
Ook bij de nieuwe puzzel moet u weer op zoek naar een sleutelwoord.
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De Brug

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

