“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”
Joh. 15:12
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Ter overdenking
Psalmen van de opgang
Een aantal baptisten voorgangers en
gemeentes doet dit jaar mee aan de “Psalmen
Challenge.” In een half jaar lezen we door heel het
boek Psalmen heen. Door de week is er een korte
podcast, op zondag een preek. U kunt ze vinden via
www.symfonievanhethart.nl
Binnen het boek Psalmen nemen Psalm 120134 een bijzondere plaats in. Ze hebben als opschrift
“Psalm van de opgang“, in het Hebreeuws shir hamma’alot. Waarom die
naam? Er is wel gedacht dat deze vijftien psalmen door de levieten werden
gezongen als ze de vijftien treden van de tempel opklommen (Ezechiël
40:26,31). Maar als we kijken naar de inhoud, dan lijkt het toch waarschijnlijker
dat het om pelgrimsliederen gaat. Liederen die gezongen werden als het
Joodse volk opging naar de grote feesten. Het zijn pelgrimsliederen (NBV),
bedevaarsliederen (NGB51).
Die bedevaart vertrekt vanuit de vreemd landen, waar het Joodse volk in
ballingschap verbleef. “Ach, dat ik moet wonen in Mesech,” verzucht Psalm
120, “bij mensen die vrede haten.” Vreemdelingschap is een thema dat we
terugvinden in deze liederen, het gevoel dat je niet thuis bent op de plek waar
je woont. Vanuit dat gevoel ontstaat haast vanzelf het verlangen om samen op
te trekken naar de tempel in Jeruzalem, om weer te wonen op Gods heilige
berg. Maar het belangrijkste thema in de Psalmen van opgang lijkt toch wel
vertrouwen te zijn. Vertrouwen dat God meegaat op die pelgrimsreis. Als de
bergen wel erg hoog lijken zingen de reizigers elkaar in Psalm 121 toe: “Mijn
hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.”
Wij voelen ons ook niet altijd thuis op de plek
waar we wonen, in een wereld die steeds
ingewikkelder en gewelddadiger lijkt te worden. Wij
verlangen ook naar een vertrouwde plek waar we
veilig zijn, waar we ons wel thuis voelen. Onze
bedevaart gaat niet naar de jaarlijkse feesten in
Jeruzalem, maar naar het grote feest van het
Nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Op
die weg komen we ook doorlopend grotere en
kleinere
bergen
tegen:
ziekte,
verlies,
teleurstellingen. Daar kunnen we tegenop zien,
daar kunnen we ons door laten ontmoedigen. Juist
op die momenten is het belangrijk, is het essentieel
om te blijven zingen. Durf met Psalm 121 de
bergen maar te benoemen, uit te spreken hoe hoog
ze zijn.
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Maar durf dan ook erop te blijven vertrouwen dat onze hulp van God
komt. Dat Gods hand niet zal loslaten waar hij aan begonnen is, ook ons leven
niet.
Als u meer wilt weten over de Psalmen van de opgang, luister dan naar
de podcasts van de Psalmen Challenge. Maar luister in ieder geval elke
zondag naar wat we aan het begin van de dienst tegen elkaar zeggen, met
woorden uit deze Psalmen: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel
en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat Zijn
hand begonnen is te doen”.
Marco de Vos

Aandacht voor elkaar
In de afgelopen periode was er veel ‘aandacht voor
elkaar’: veel contact met elkaar binnen onze gemeente
en in het bijzonder met ouderen en zieken, die dat ook
het meest nodig hebben. Omdat we onderlinge zorg
belangrijk vinden in de gemeente, nemen we in De Brug
ook alle ruimte om elkaar daarover bij te praten.
Sommige ouderen in onze gemeente hebben in
toenemende mate zorg nodig. Eerst kan die zorg in de
thuissituatie vaak nog worden geboden, maar op den
duur kan dat te veel worden. Dat was voor een aantal
mensen in onze gemeente nu het geval: br. Hoekstra, br.
Danker en zr. Molenaar kunnen niet meer zelfstandig
thuis blijven wonen. Gelukkig is er elders voor hen professionele zorg
beschikbaar, maar dat is een ingrijpende beslissing in hun leven.
♥ In de afgelopen periode is br. Jan Hoekstra opgenomen in ‘de
Slingeborg’. Hij heeft doorlopend veel zorg nodig, daarvoor was opname
noodzakelijk. Al lange tijd werd hem thuis al die zorg geboden, maar ondanks
veel thuiszorg en ondersteuning was dat verder niet meer te doen. Ria
Hoekstra was daar zelf ook dag en nacht mee bezig en dat werd een te grote
opgave.
In de Slingeborg krijgt br. Hoekstra te allen tijde alle benodigde
professionele hulp; daardoor kan zr. Hoekstra nu ook weer een beetje tot rust
komen. In de Slingeborg woont Jan Hoekstra op kamer 120; het adres is
Slinge 1, 9406 EA Assen. Het is belangrijk dat we hem ook daar onze aandacht
laten blijken en natuurlijk ook voor Ria Hoekstra, die in deze nieuwe situatie
haar weg weer moet vinden.
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♥ Br. Willem Danker moest in april ook worden opgenomen: het ging al
enige tijd niet zo goed met hem. Na onder meer valpartijen kon hij echt niet
langer alleen blijven wonen.
Hij is opgenomen in ‘Gasthuis Groningen’, dat is dichtbij zijn dochter Ria.
Bezoek is mogelijk en wordt op prijs gesteld: het adres is ‘Gasthuis Groningen’,
Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen. En u kunt natuurlijk ook even een
kaart sturen.
Toen ds. Jan Brouwer daar bij hem op bezoek ging, was br. Danker zoals
altijd positief en dankbaar gestemd. Hij is dankbaar voor de prima verzorging
die hij daar geniet en wacht af hoe en wat er verder gaat gebeuren. Lichamelijk
is br. Danker weer wat opgeknapt, maar in toenemende mate heeft hij last van
dementie. Wellicht gaat hij later naar verzorgingshuis; hij is er zelf ook wel van
overtuigd dat hij niet weer alleen zou kunnen wonen. Zijn adres in Gieten is nu
dus vervallen.
♥ Zr. Lammy Molenaar heeft al een aantal maanden veel last van haar
ogen en dat leidt tot verder afnemend gezichtsvermogen. Ze heeft zich een
tijdje nog zo’n beetje kunnen redden, maar dat wordt wel steeds moeilijker, al
werd haar thuis ook veel zorg geboden. Zr. Molenaar woont bijna bovenin een
van die hoge flats aan de Speenkruidstraat, maar van dat uitzicht kan ze nu
toch niet meer genieten.
Ze heeft de knoop doorgehakt en zich laten inschrijven bij zorg- en
expertisecentrum ‘Hendrik Kok’ in Rolde, speciaal voor ouderen met een
visuele beperking. In de komende weken kan ze al verhuizen, zodat ze
verzekerd kan zijn van passende zorg. Want ook slecht zien heeft veel impact
op de mogelijkheid om zelfstandig te blijven leven.
Zr. Molenaar komt nog wel in de kerk, omdat Wietske Moddejonge haar
van huis haalt en ook verder steunt en begeleidt. Bij gesprekken in de kerk
vertelde zr. Molenaar, dat ze mensen vaak kan herkennen aan hun stem.
Lammy geniet ervan om bij de diensten te kunnen zijn, maar heeft bij collecten
en bij het Avondmaal wel even een beetje hulp nodig. Maar die hulp wordt
binnen onze gemeente graag gegeven.
♥ Wietze Gorter moest in de afgelopen tijd een serie bestralingen
ondergaan; daarvoor moest hij dagelijks naar Groningen. Dat is op zich al heel
vermoeiend en daarbij ontstonden er ook enkele lichamelijke klachten als
bijverschijnsel van die bestralingen. Daarnaast kwam voor Wietze ook nog het
onverwachte bericht, dat voor een van zijn broers bestralen niet meer zou
helpen en dat die daarom afscheid wilde nemen van het leven.
Voor de familie is het moeilijk zoiets te accepteren; bij
de broer van Wietze werd het voltrekken van de euthanasie
ook nog versneld omdat hij veel pijn had. Dus moesten ze
de bestralingen een dag onderbreken om naar de
begrafenis te gaan. Als de bestralingen medio mei achter
de rug zijn, dan hopen Wietze en Anke een weekje op vakantie te kunnen gaan.
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♥ Gea Buwalda heeft regelmatig contact met Ina en Diana Bakker. Diana
moest onlangs naar de huisarts vanwege terugkerende duizeligheid; soms
werd het erg raar in haar hoofd, en werd het zwart voor de ogen. Dat is erg
schrikken, want zo’n aanval van duizeligheid kan bijvoorbeeld ook in het
verkeer gebeuren.
Door andere problemen met haar voet en schouder bleek dat Diana een
scheve lichaamshouding heeft en dat haar nekspieren te kort en te strak zijn
geworden. Bij bepaalde bewegingen raken die spieren een zenuw die dan knel
komt te zitten; dat leidt tot duizeligheid voor Diana en verdere ellende. Op
advies van de huisarts wordt nu een chiropractor en fysiotherapeut
ingeschakeld om alles weer op de plek te krijgen en te houden. We wensen
haar daarbij veel sterkte.
In de weken voor Pasen werd een
paasverrassing
uitgedeeld,
die
namens
Vrouwencontact was gemaakt. Bij degenen die niet
in de kerk komen, werd die verrassing thuisgebracht
en daarvan werd soms – met foto en al – verslag
gedaan. En of je zo’n verrassing in de kerk krijgt of
het wordt bij je gebracht: steeds is dat ook weer even
‘aandacht voor elkaar.’
♥ Begin april waren Petra Wilhelmus en Roelie Dikkens samen op pad.
Ze gingen eerst naar Meppel om Mary van de Boogert te bezoeken. Zij was
een beetje huilerig toen ze daar kwamen: het bleek dat ze van het brandalarm
geschrokken was. Ze kende Roelie niet meer, maar later leek het toch net of
ze alsnog iets herkende. Er werd samen gepraat over verschillende mensen in
de gemeente, maar dat zei haar veelal niets.
Bij het noemen van de naam van Ina
Bakker lichtten haar ogen op en zei Mary "die
ken ik wel". Nadat ze samen koffie of thee
hadden gedronken, gingen ze naar Mary’s
kamer. Daar klaarde ze verder op: ze liet van
alles zien en ze hebben samen foto's bekeken.
Mary zei toen ook steeds dat ze het leuk vond,
dat ze bij haar waren gekomen.
♥ Voor Pasen ging Petra Wilhelmus ook
op bezoek bij Johan Huisman, die we eerder dit jaar hebben verwelkomd als
lid van onze gemeente. Johan zag er goed uit en hij keek blij uit zijn ogen: hij
is erg verliefd! Dat is namelijk ook een nieuwe ontwikkeling in zijn leven en
daardoor is hij in het weekend nu steeds weg.
Zijn vriendin woont helemaal in Kerkrade en daar gaat Johan dus vaak
naar toe. In Zuidlaren - waar Johan nu woont - kan zij niet bij hem komen
logeren. Maar als zijn geplande verhuizing naar Vries doorgaat, dan verandert
dat en zijn ze wellicht in het weekend ook eens hier.
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Johan bedankte voor de paasattentie: dat vond hij erg leuk en vroeg ook
om de groeten over te brengen aan onze gemeente.
♥ In de week voor Pasen waren Petra Wilhelmus en Roelie Dikkens ook
nog op bezoek bij Marty Westerhof, die toen in verzorgingshuis Marrewyk was.
Ze brachten haar de paasattentie namens de gemeente en hadden samen een
fijne ontmoeting. Marty kreeg toen al zuurstof toegediend en werd ook
behandeld voor nierproblemen.
Een paar weken later, toen Marty weer thuis was, kreeg ze echter te
horen dat verdere behandeling gericht op genezing niet meer mogelijk zou zijn.
Ze vonden het moeilijk om dat een plek te geven en daarover hebben Marty
en Jacob toen nog een gesprek gehad met ds. Jan Brouwer. Mede door de
goede thuiszorg kon Marty toen nog thuisblijven, maar ze ging snel achteruit.
We hebben hen toen nog bloemen gebracht om sterkte te wensen, maar
een dag later is Marty al overleden. Jacob vertelde dat zij beiden in die periode
veel steun hebben gevoeld, door de aandacht die ze vanuit de gemeente
kregen.
Dat is al een heel verhaal over ‘aandacht voor elkaar’, maar eigenlijk gaat
die aandacht in deze Brug gewoon nog verder. De ‘persoonlijke berichten’
hierna hebben ook allemaal te maken met ‘aandacht’. Het bericht over de
afscheidsdienst in Den Haag lijkt totaal iets anders, maar daarbij gaat het ook
om onze aandacht voor Bob en Thora Wijnstra. En de huwelijksaankondiging
van Karin en Hein gaat over hun ‘aandacht voor elkaar’, maar dan in de
overtreffende trap. Dus lees maar gauw verder; want of het nu bij de
adreswijzigingen is of bij de verjaardagskalender, overal in deze Brug gaat het
om onze ‘aandacht voor elkaar’.
Bert Middelkamp
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In Memoriam Marty Westerhof

†

☆ 27 februari 1934

† 14 mei 2022

Op zaterdag 14 mei is onze zuster Marty
Westerhof overleden, zij is 88 jaar geworden.
Marty was al geruime tijd ziek en zij wist
sinds kort, dat ze menselijkerwijs gesproken
niet weer beter zou kunnen worden. Ze werd
de afgelopen tijd nog behandeld voor nierfalen
en longemfyseem, maar het bleek dat men in
het ziekenhuis niets meer kon doen: ze bleef
achteruitgaan. Daarom was ze de laatste
dagen weer thuis; ondersteund door arts en thuiszorg.
Marty Westerhof is op 27 februari 1934 geboren in Haulerwijk;
zij werd op 4 november 1962 gedoopt in Groningen door ds.
Lindeman. Toen ze later in Assen aan de Hofstukken kwam wonen, is
zij in 1997 ingeschreven als lid van onze gemeente.
Marty had een bewogen leven: ze was eerder getrouwd, maar
heeft ook langere tijd alleen geleefd. Ze had veel goede vriendinnen
die haar steeds bleven steunen bij alles wat ze heeft meegemaakt. Ze
reisde graag en heeft heel wat van de wereld gezien.
Op 10 mei 2016 trouwde ze met Jakob Zandstra en verhuisde
zij naar Drachten. Marty en Jakob gingen samen nog vaak op pad met
de camper. Onlangs vertelde zij nog, hoeveel ze daarvan heeft
genoten en hoe blij en dankbaar ze was voor de goede tijd die zij
samen in de afgelopen jaren nog mochten beleven.
Het geloof in de Here Jezus was voor Marty zeer belangrijk. Ze
wilde ook graag verbonden blijven met onze gemeente in Assen, maar
vond het wel jammer dat ze door de afstand niet zo vaak naar de
diensten kon komen. Maar als zij er was dan genoot ze ervan; en ook
Jacob voelde zich welkom in onze gemeente.
Op zaterdag 14 mei haalde de Heer Marty thuis. Aan haar
aardse leven was een einde gekomen, maar wij geloven dat zij zélf,
haar innerlijke wezen, haar ziel en geest, door de Here Jezus is
verwelkomd in het hemelse Jeruzalem. Daar leeft zij nu met de Here
Jezus en allen die haar zijn voorgegaan, tot in alle eeuwigheid.
Op donderdag 19 mei was de afscheidsdienst van Marty
Westerhof; die geleid werd door ds. Jan Brouwer. Het thema van de
overdenking was ‘Geloof, Hoop en Liefde’, aan de hand van 1
Korintiërs 13 Bij de afscheidsdienst in Drachten waren ook
verschillende mensen uit onze gemeente aanwezig; of ze volgden
deze dienst online.
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Werken in de gemeente
We hebben Pasen gevierd. Jezus overwon de machten
van zonde en dood. Met hemelvaart gedenken we dat
Hij ons is voorgegaan naar de hemel waar de Vader
woont en zijn wil wordt gedaan. Daarom is het in de
hemel zo goed.
Gelukkig gebeuren er op aarde ook veel mooie en goede
dingen. Tegelijk gaat de satan hier ook nog rond en zijn
er zonden en ziektes en gaan velen bijv. in Mali, Jemen
en Oekraïne, maar ook in Rusland gebukt onder haat en
geweld. En in meer dan 50 landen worden christenen én
anderen ernstig vervolgd en verdrukt omdat ze in Jezus geloven of deel
uitmaken van een minderheid.
Op heel veel plekken doet de ene mens de ander kwaad in plaats van goed.
Buiten dat zijn overal veel mensen bezorgd en lijden ze aan kwalen en ziektes.
Elders in De Brug leest u wie van ons hier op dit moment mee te maken
hebben.
In onze gesprekken met elkaar hebben we het vaak over deze dingen.
Logisch. Want wat er in de wereld gebeurt en/of in ons eigen leven of in het
leven van die ons lief zijn, houdt ons bezig.
Hoe goed is het als we elkaar, bij alles wat er gebeurt en kan overkomen, eraan
herinneren dat Jezus regeert. Dat betekent, lezen we in Hebreeën 2:8, dat
alles, dus ook alles wat er in de wereld gebeurt of onszelf overkomt, aan onze
verhoogde Heer Jezus Christus onderworpen is.
Alleen, we zien het nu nog niet dat alles aan Hem is onderworpen, staat erbij.
Dat klopt. Wat we zien is dat ziektes en geweld en vooral dat mensen hun
eigen gang gaan… Mensen, vooral mensen die denken dat zij macht hebben
en aan niemand verantwoording schuldig zijn, maken van de aarde bepaald
geen paradijs.
Maar de dag komt dat God zal zeggen: stop! Nu is
het genoeg geweest.
Op die dag gaan we zien dat de Vader alle macht
aan Jezus heeft gegeven. Bij Jezus’ komst maakt Hij
een eind aan alle kwaad en brengt Hij de hemel op
aard.
En tot die dag? Tot die dag mogen we, zegt Hebreeën 4:16 telkens als we hulp
nodig hebben -en dat is vaak- met vrijmoedigheid bidden tot Hem die op de
troon zit en dan schenkt Hij ons barmhartigheid en genade! Hoe goed is het
om elkaar met deze belofte te bemoedigen, als we met elkaar spreken over
onze moeiten en zorgen.
Hartelijke groet,
Jan Brouwer
Telefoon: 06 – 1532 9246. E-mail: jan.brouwer@baptisten-assen.nl
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Persoonlijke berichten
Dankbetuiging.
Lieve mensen; Wietze en ik willen u allen heel hartelijk bedanken voor de vele
blijken van belangstelling gedurende de afgelopen maanden; zoveel kaarten,
telefoontjes, bloemen en gesprekken met jullie!! Je voelt je gedragen door alle
gebeden en vormen van aandacht!!
Ook na het overlijden en crematie van zijn jongere broer (dat kwam nog even
tussen alle behandelingen door) voelden wij de warmte en liefde van onze
gemeente!!
Het heeft ons heel erg geholpen en dank voor alles!!
Veel liefs van Wietze en Anke.
Opdragen Luka de Jong.
Op zondag 8 mei werd in de
Baptistengemeente
Pernis
Luka opgedragen, de zoon van
Aernout en Janneke de Jong.
Bijgaand foto’s van die
feestelijke dienst,

die werd geleid door ds. Arjen
Stellingwerf, oud-voorganger
van
Baptistengemeente
Pernis.

In de vorige Brug stonden al
foto’s van de intrededienst van
Aernout; het was de bedoeling
toen ook Luka op te dragen.
Maar door een Coronabesmetting kon dat toen niet
doorgaan. Daarom hierbij nog
een paar foto’s van Aernout en
Janneke met Luka.

De Brug
Huwelijk

We zijn blij om jullie te kunnen vertellen dat wij op 6 juli 2022 gaan trouwen!
We willen jullie van harte uitnodigen om de ceremonie bij te wonen:
14:00-15:00 uur
Het Witte Kerkje
Dorpsstraat 5, Gasselte
Groetjes Karin & Hein

11

12

De Brug

Meeleven.
We kregen en briefje van Renate Niezing over haar band met onze
gemeente en over het leven in ‘De Wijde Blik’.
Lieve zr’s en br’s van onze gemeente!
Voor jullie bidden, aan jullie denken, op de
achtergrond meeleven, ja dat blijft zo! Met
enkelen van jullie is er kontakt en dat is fijn! Hier
is alle zorg die nodig is, en dat is fijn. Zo te
wonen doet goed.
Eens in de 14 dagen is er ook hier een
kerkdienst, verzorgd vanuit de Stad. Dan
ervaar je hier ook de verbondenheid van God’s
kinderen! En zo goed dat gaat zingen wij ook
God’s lof! En danken Hem dat Hij bij ons blijft, ook tot het levenseinde.
Hartelijke groeten aan allen
van
Renate Niezing

Wijzigingen adressenbestand
Jan Hoekstra is opgenomen in De Slingeborgh, omdat hij meer zorg
nodig heeft. Zijn adres is nu: dhr. J. Hoekstra, p/a 'De Slingeborgh' –
kamer 120, Slinge 1, 9406 EA Assen.
Willem Danker kon niet langer thuis wonen en is
nu opgenomen. Zijn tijdelijke adres is: dhr. W. Danker,
p/a Gasthuis Groningen, Eendrachtskade NZ 19,
9718 BB Groningen.
Henk Samplonius jr. is verhuisd naar een andere
vestiging van Ko-bus. Hij gaat nu begeleid wonen, een
stuk zelfstandiger. Zijn nieuwe adres is: Ds. L.
Dijkstrastraat 6, 9421 PH Bovensmilde.
Lammy Molenaar gaat binnenkort verhuizen naar
zorgcentrum ‘Hendrik Kok’, De Ziel 86, 9451 CT Rolde.
Afdeling of kamernummer zijn nog niet bekend.
Anne en Jenny Duursema hebben een nieuw e-mailadres:
anne.duursema@gmail.com Graag voortaan deze gebruiken.
Onlangs hebben alle leden en vrienden het nieuwe adressenboekje van
onze gemeente ontvangen: wilt u bovengenoemde wijzigingen daarin noteren.
Binnen onze gemeente is het van belang, dat we elkaar kunnen vinden bij de
‘aandacht voor elkaar’. Controleer ook uw eigen gegevens in het adresboekje
en geef eventuele veranderingen door aan de secretaris.
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Van het secretariaat
Op de agenda voor onze gemeentevergadering stond als vierde
agendapunt “verwachtingen en mogelijkheden voor de komende jaren.” Het
gaat er daarbij eigenlijk om of die beide dingen op elkaar aansluiten, dus: zijn
de dingen die we verwachten wel mogelijk? Want we kunnen wel de meest
ideale verwachtingen koesteren, maar is dat ook mogelijk voor onze
gemeente?
Want als kleinere gemeente met ook heel wat oudere leden moeten we
onze beperkingen kennen. En dat leidt dan eigenlijk tot de omgekeerde vraag:
sluiten de mogelijkheden nog aan bij onze verwachtingen? Wij hebben jaren
geleden afgesproken, dat ‘diensten’ en ‘pastoraat’ centraal staan voor onze
gemeente. En het lukt nog steeds om dat goed te doen.
Er zijn veel andere dingen die je als kerk ook nog kunt doen, maar wij
hebben toentertijd in ons beleidsplan geschreven, dat die andere dingen
minder belangrijk zijn. Vooral ‘samenkomsten’ en ‘zorg voor elkaar’ maken ons
tot een gemeente. Wat er verder nog wordt gedaan is mooi meegenomen,
maar niet onmisbaar om gemeente te zijn.
Als er mensen zijn, die dat beleidsplan uit 2014 nog weer eens willen
nalezen, dan kan dat worden opgevraagd bij het secretariaat. Uit reacties bij
onze gemeentevergadering blijkt wel, dat men diezelfde uitgangspunten nog
steeds actueel vindt. Maar u kunt daarover de komende tijd nog reageren, dus
vertel gerust wat u ervan vindt.
Onze gemeente is ook getrouw deelnemer aan samenkomsten van UnieABC, zowel regionaal als landelijk. Eind maart was er een regioavond in 2e
Exloërmond en op 18 mei was in Ede de landelijke ledenvergadering. Namens
onze gemeente tonen we ons daarbij altijd actief betrokken. Meer informatie
over ons landelijke werk leest u in elke Brug in de rubriek ‘Berichten van UnieABC’.
De deelname aan het landelijk werk is niet gratis: daarvoor betalen we
als leden van plaatselijke gemeenten een contributie aan Unie-ABC. Door de
samenwerking van Unie en ABC wordt dat wel steeds goedkoper, omdat we
het met meerderen delen. Bij deze uitgave van de Brug ontvangt u een
acceptgiro voor de betaling van die jaarlijkse contributie.
Deze keer ontvangt u nog een acceptgiro voor deze extra betaling, zoals
we die ook toesturen bijzondere collecten e.d. Maar binnenkort kan dat niet
meer, omdat de acceptgiro’s door de banken niet meer worden verwerkt. We
onderzoeken daarom hoe we dan wel kunnen oproepen voor extra bijdragen,
bijvoorbeeld door een brief met een betalingscode.
Elk jaar met Pasen zetten we een nieuwe paaskaars neer. De oude
paaskaars is dan nog niet helemaal opgebrand en het is een traditie om die
dan te geven aan iemand in de gemeente. Op elke paaskaars staat een jaartal
en vaak wordt deze gegeven aan iemand die in dat jaar een bijzondere
herinnering had.
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De paaskaars van 2021 hebben we
gegeven aan Anne en Jenny Duursema.
Enerzijds omdat zij vorig jaar ook bijzondere
gebeurtenissen in hun familie kenden, maar
anderzijds ook uit
erkentelijkheid voor
hun
zorg
en
betrokkenheid
bij
onze
gemeente.
Anne verzorgde ook
jarenlang de rubriek
‘aandacht
voor
elkaar’ in De Brug.
De Brug kent vele vaste rubrieken en
onderdelen, die steeds weer in een herkenbare
volgorde worden gepubliceerd. Als afsluiting staat
op de laatste binnenpagina steeds een puzzel: we
zijn benieuwd wat u daarvan vindt. Lost u die
puzzel meestal ook op? Eerder zochten we allerlei woordzoekers bij elkaar om
over te nemen, maar nu wordt er voor elke Brug een kruiswoordpuzzel speciaal
gemaakt. Dat kost moeite en geld, dus graag uw reactie of het dat waard is.
In de afgelopen maanden zijn er veranderingen bij wijkcentrum De
Componist geweest: de organisatie is gewijzigd en dat had ook gevolgen voor
medewerkers en vrijwilligers. Zij zorgen dat aan het eind van de week de zaal
wordt voorbereid voor onze dienst op zondag; soms pas op zaterdagavond als
er die dag nog activiteiten zijn.
Dit jaar kwam er een nieuwe beheerder en het duurde even om alle
afspraken weer in hun routine te krijgen. Toen werd die beheerder ziek en
kwam er een plaatsvervangend beheerder, die zich ook weer even moest
inwerken. Ondertussen waren er ook veel nieuwe vrijwilligers aan de slag
gegaan, maar die moesten ook nog ontdekken hoe alles gaat.
Wij merken daar in de dienst weinig van, dankzij onze kosters. Zij komen
op zondagmorgen tijdig om het orgel en de beamer klaar te zetten. Verder de
paaskaars, de bloemen en alle andere dingen die wij bij onze dienst gebruiken.
Ze ontvangen de voorganger met koffie en soms komen er al vroeg gasten
binnen.
Maar in de afgelopen periode ging dat soms heel anders: dan stond de
zaal nog vol tafels en zaten de schuifwanden nog dicht. Dan gingen onze
kosters eerst druk aan het sjouwen en hard aan het werk om dat op te lossen:
ze hadden dan al een flinke klus geklaard voordat de andere gemeenteleden
binnenkwamen. Want op dat moment stond alles weer keurig klaar om de
dienst te laten beginnen.
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Inmiddels worden de afspraken door het beheer van de Componist weer
beter nagekomen, maar we zijn dankbaar dat de kosters elke zondag de
onvolkomenheden hebben opgelost. We noemen hen vaak wel even bij de
mededelingen en het staat ook in de agenda in De Brug, want het kosterswerk
is een van die taken achter de schermen in onze gemeente.
Bij onze diensten zijn de Coronamaatregelen nu gelukkig niet meer zo
zichtbaar aanwezig. Alleen bij collecten en Avondmaal letten we er nog op, dat
we niets aan elkaar hoeven door te geven. In theorie zijn er nog beperkte
besmettingsrisico’s, maar deze afspraken geven een extra gevoel van
veiligheid, voor alle zekerheid.
Voor de komende tijd hopen we dat alles gewoon zo door kan blijven
gaan. Mocht er in het najaar een nieuwe besmettingsgolf ontstaan dan
proberen we zo lang mogelijk wel diensten te blijven houden: we hebben nu
meer ervaring hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Want onze
diensten zijn een wekelijks hoogtepunt in het gemeente-zijn en de mogelijkheid
om elkaar te ontmoeten.
Namens het bestuur,
Bert Middelkamp.

Van de penningmeester
De leden van onze gemeente
ontvangen bij deze Brug een
acceptgiro voor het voldoen
van hun jaarlijkse bijdrage voor
het landelijk werk.
Unie-ABC heeft die bijdrage dit
jaar verder verlaagd naar € 25,per gemeentelid. Door de
samenwerking van Unie en
ABC zijn de kosten per lid een stuk lager geworden: de kosten van onze
landelijke organisatie worden nu verdeeld over meer gemeenten en dus over
meer leden.
Deze jaarlijkse bijdrage moeten wij als gemeente voor ieder lid ook weer
afdragen aan Unie-ABC. Mijn verzoek is dan ook om deze bijdrage apart aan
de gemeente te voldoen.
De acceptgiro’s worden meegezonden met deze Brug; leden die de Brug
digitaal ontvangen, krijgen de acceptgiro apart toegezonden.
Uiteraard kunt u de Uniebijdrage ook via internet-bankieren overmaken naar
de rekening van onze gemeente: NL87 INGB 0000 9675 81 t.n.v. Baptisten
Gemeente Assen; met als omschrijving ‘Bijdrage Unie-ABC 2022’.
Hartelijke groet,
Jelle Hoekzema, penningmeester
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Vertrouwde jaarvergadering
Onze gemeente hecht aan tradities, zoals het tijdig houden van de
jaarvergadering in het voorjaar. Het is ook praktisch om daar niet te lang mee
te wachten: jaarrekening en begroting zijn dan maar weer vastgesteld, de
kascontrole is geweest en die commissie heeft weer een nieuw lid gekregen.
Daarmee kunnen we dan weer een jaar vooruit. Zo ging dat ook elk voorjaar in
maart of april; tot en met 2019 …
Maar de afgelopen beide jaren moesten we die routine onderbreken en
die vergaderzaken schriftelijk proberen af te handelen. Dat is op zich wel goed
gekomen, maar het was toch fijn om onze traditie nu op 10 april weer op te
pakken en een gemeenteochtend te houden. Er was tijdens die vergadering
overigens weinig bijzonders te melden: het verslag was goed, het ledental
bijna ongewijzigd en de balans zelfs positief. Dat laatste is een prettige
bijkomstigheid na een corona-jaar met minder diensten.
We zijn er ondertussen wel aan gewend, dat we bij Unie-ABC horen en
dat leidt voor onze gemeente ook niet tot grote veranderingen. Het is wel
prettig, dat de contributie voor de landelijke organisatie is verlaagd en ondanks
een nieuwe rekenmethodiek ook niet zal stijgen. Verder moest de termijn van
het landelijk bestuur worden verlengd, zodat ze samen verder kunnen met de
integratie van Unie-ABC. Onze afvaardiging kreeg het vertrouwen en mandaat,
om bij de landelijke vergadering namens onze gemeente die ontwikkelingen te
steunen.
Feitelijk was deze gemeentevergadering een ‘schoolvoorbeeld’ van het
rustig kabbelend voortbestaan van onze gemeente, kenmerkend voor de
afgelopen jaren. Na de moeizame periode rond 2013 is er toen bewust
gekozen voor een rustig en stabiel beleid. Maar dat leidt ook wel eens tot de
vraag, hoe lang we zo door kunnen gaan. Niet dat het moet veranderen, maar
die vraag komt voort uit zorg hoe lang we dit kunnen volhouden.
Zijn er steeds genoeg voorgangers te vinden voor onze diensten? Krijgen
we alle taken rond de diensten weer ingevuld, zoals kosterwerk, begeleiding,
beamer, koffie schenken, enzovoort? En er is al jaren niks veranderd in het
bestuur; kunnen zij het samen nog volhouden?
Eigenlijk kunnen we al dergelijke vragen positief beantwoorden:
gastsprekers komen graag naar onze gemeente en de zelfwerkzaamheid rond
de diensten is prima dankzij de inzet van velen. En als er bijvoorbeeld een
keer geen begeleiding zou zijn, dan hebben we onderhand geleerd om mee te
zingen vanaf de beamer. Het bestuur kan niet alles, maar wel proberen om
gewoon zo door te blijven gaan.
De belangrijkste vraag is dan dus of we eigenlijk wel tevreden zijn met dit
rustig voortkabbelende bestaan van onze gemeente. Tijdens deze
gemeentevergadering was er geen tijd meer om daarop te reageren, maar
iedereen kan er persoonlijk over nadenken en desgewenst later reageren. Dat
kan persoonlijk, schriftelijk, telefonisch, per mail: wat u maar wilt.
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In het bijzonder zal ds. Jan Brouwer deze vragen in de komende tijd ook
ter sprake brengen bij persoonlijke gesprekken, om zo een beeld te krijgen wat
er hierover in de gemeente leeft: ‘Wat verwachten we?’ en ‘Wat is mogelijk?’
Eventuele reacties zullen anoniem worden verzameld en we kunnen dit
desgewenst bij een volgende gemeentevergadering weer eens ter sprake
brengen. Maar het mag ook zo zijn, dat we ons gewoon gezegend weten dat
we als gemeente op deze manier zijn blijven bestaan en dat we hopen nog
jaren zo door te kunnen gaan.
We mogen ons daarbij verzekerd weten van de hulp en steun van onze
Heer en Heiland: Zijn zegenende nabijheid zal ons altijd helpen. In dat
vertrouwen hebben we onze gemeentevergadering op 10 april afgesloten met
een gebed voor de maaltijd, waarvan we vervolgens nog gezellig samen
konden genieten.
Bert Middelkamp

TT-evangelisatieactie 2022
Vanuit de Evangelische Gemeente Assen wordt weer de ‘TTevangelisatieactie’ georganiseerd, waarover we graag iets meer
willen vertellen. Ze zijn blij om te kunnen vermelden, dat de actie
dit jaar weer door kan gaan. Met elkaar willen ze de mensen
over onze God te vertellen!
De TT-evangelisatieactie begint op dinsdag 21 juni en duurt tot en met vrijdag
24 juni. Op dinsdagavond vindt er een samenkomst plaats in de Bethelkerk,
als gezamenlijke start van de TT-evangelisatieactie. Het totale programma is
begin juni al voor belangstellenden beschikbaar.
U kunt op diverse manieren betrokken zijn bij de TT-evangelisatieactie:
• Wilt u de actie ondersteunen met gebed?
Geef u op voor de gebedsketen via onderstaand e-mailadres.
• Wilt u mensen op straat vertellen over de Here Jezus?
Doe mee: meer informatie via onderstaande mensen van het TTevangelisatieteam over tijdstippen en locaties.
• Wilt u de actie financieel ondersteunen?
Giften mogen worden overgemaakt op het rekeningnummer
NL 29 INGB 0006 2403 81 ten name van ‘Evangelische Gemeente
Assen’ onder vermelding van ‘TT-evangelisatieactie 2022’. De giften
worden onder meer gebruikt voor het kopen van evangelisatie-materiaal.
Als u vragen heeft over deze ‘TT-evangelisatieactie 2022’ of er gewoon meer
over wilt weten, neem dan gerust contact op met het TT-evangelisatieteam:
André Huizinga, Sylvia Sulman en Nicoline Geleynse.
Zij zijn te bereiken via nummer: 06 – 8345 9006. Het e-mailadres tijdens deze
actie is: ttevangelisatie@hotmail.com. Ze zijn ook te vinden op facebook:
https://www.facebook.com/groups/249620103582963
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Zondagsschool
Na de veertigdagentijd gingen de programma’s voor de zondagsschool
over Abraham, Hagar en Ismael, Isaak en Rebekka. Daarin werd stilgestaan
bij de geboorte van Ismael en Isaak, hoe de ouders ongeduldig werden en ze
zelf de leiding wilden overnemen van de Heer. Maar de Heer had andere
plannen met hen en met hun nageslacht. Hij regelde het op Zijn manier en op
Zijn tijd. Daarbij wordt ook het geslachtsregister getoond en kun je zo de lijn
volgen tot aan de geboorte van Jezus.
Daarna wordt er drie zondagen gelezen over Hemelvaart,
Abraham en Pinksteren: hoe Jezus weer terugging naar Zijn
Vader en daarna de uitstorting van de Heilige Geest.
Dan gaat het verder met de verhalen uit Handelingen 1
tot 10. Hierin zien we verschillende mannen die het woord van
God verkondigen en de wereld overgaan, zodat de hele wereld
het mag horen dat Jezus voor ons is opgestaan en voor ons
een plaats heeft bereid bij God.
De verhalen gaan over Petrus en Johannes: hoe ze gevangen worden
genomen en later weer vrij worden gelaten. Ze kunnen weer doorgaan met het
verbreiden van de Blijde Boodschap. Ook in de gevangenis werden die
verhalen verteld. Zo doet ieder het op zijn manier; en het Woord blijft doorgaan.
Bij de programma’s en thema’s zijn altijd veel leuke werkjes, die we met
de kinderen kunnen maken. We hopen dat er gauw weer kinderen op de
zondagsschool mogen komen. We wensen u een fijne tijd toe en hopen samen
met elkaar het Woord te blijven verkondigen.
Namens de zondagsschoolleiding,
Aly Middelkamp

Hulp aan vluchtelingen in Assen
Op 21 april was er een gezamenlijke bijeenkomst van
Stichting Present en de plaatselijke kerken, in samenwerking
met het Diaconaal Platform Assen. Het doel was om samen om te zien naar
vluchtelingen in Assen. Het gaat daarbij zowel om vluchtelingen uit Oekraïne
als om de vluchtelingen die verblijven in het AZC en de noodopvang Expo.
Namens het COA werd informatie gegeven over de
huidige situatie in de Noodopvang Assen (Expo). Daar
verblijven zo’n 500 mannelijke asielzoekers. Zij krijgen op
woensdag en vrijdag taallessen via Present; daarbij is de ontmoeting vooral
belangrijk: mensen elkaar laten ontmoeten, asielzoekers met Nederlanders.
Er werd een toelichting gegeven over het verschil tussen vluchtelingen
uit Oekraïne en de vluchtelingen die verblijven in de noodopvang. De
vluchtelingen van de noodopvang hebben asiel aangevraagd in Nederland en
ze zijn in afwachting van de afhandeling van hun asielprocedure.
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De vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te
vragen. Zij mogen, als dat nodig is, drie jaar in ons land
verblijven. Voor hen is het van belang dat ze zo snel mogelijk
toewerken naar zelfstandigheid. Volwassenen mogen hier in
Nederland aan het werk en de kinderen gaan z.s.m. naar school.
Op dit moment zijn er ongeveer 100 Oekraïense vluchtelingen in Assen.
De verwachting is dat er ongeveer 500-600 vluchtelingen uit Oekraïne in Assen
op drie grote locaties terecht komen. De gemeente is nu bezig met het gereed
maken van de locaties. De verwachting is dat in mei en juni de eerste locaties
klaar zijn. Nadat de vluchtelingen daar zijn gearriveerd is een belangrijk
aandachtspunt om hen op weg te helpen naar zelfredzaamheid.
Vrijwilligers die willen helpen bij de opvang van vluchtelingen kunnen
zich melden VIP Assen, dat is de vrijwilligerswebsite vanuit ‘Vaart Welzijn’. Hier
kunnen individuele vrijwilligers zich kunnen melden voor allerlei verschillende
activiteiten.
Vaart Welzijn heeft ook gezocht naar
ontmoetingsplekken in de wijk, waar
Oekraïense vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten. Daar zouden ook
activiteiten kunnen worden gehouden, zoals taallessen (Engels of Nederlands)
en aandacht voor verkeersregels. Er wordt ook gezocht naar een geschikte
locatie waar jeugd van 16 jaar en ouder aan de slag kan met vrijwillige
docenten.
Odd Fellows Assen organiseert in hun verenigingsgebouw (tegenover
het station Assen) iedere maandag- en donderdagochtend ‘Odd Fellow
Oekraïne Cafe’; waar tussen 10.00 – 13.00 uur Oekraïense vluchtelingen
elkaar kunnen ontmoeten.
Het Apostolische Genootschap heeft in hun kerkgebouw plek voor de
opvang van 18 Oekraïense vluchtelingen. Een voorwaarde daarbij is wel dat
er 24 uur per dag én 7 dagen in de week begeleiding moet zijn. Via VIP! Assen
en de gemeente zetten 60 vrijwilligers zich in en staan ze de vluchtelingen bij
op allerlei verschillende gebieden.
Groepen die zich willen inzetten voor de vluchtelingen kunnen mee doen
in een rooster, waarbij er wekelijks een activiteit aangeboden wordt, zowel voor
de vluchtelingen uit de noodopvang als voor de Oekraïense vluchtelingen. Als
voorbeeld van activiteiten zijn genoemd: Fietsen, Wandelen, Spelletjes,
Maaltijd (maken en eten), Sport, Creatief, Ontmoeting en gezelligheid.
Inschrijven voor deze groepsprojecten kan via Present; zij hebben daarvoor
een speciaal inschrijfformulier.
Wat zou het mooi zijn als er vanuit meerdere kerken groepen ingezet
kunnen worden voor de vluchtelingen in Assen. Het streven is, dat de
activiteiten gedurende een langere periode worden georganiseerd.
Belangrijk aandachtspunt: individuele vrijwilligers kunnen
zich melden via het VIP! Assen. Groepen kunnen zich melden
via Stichting Present Assen.
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Paasmorgen
Op de ochtend van Pasen, zondag 17 april, hebben we voorafgaand aan onze
dienst weer het traditionele paasontbijt kunnen houden. Een feestelijk begin
van een mooie ochtend.
Aan het begin van de dienst werd het
Paasevangelie gelezen uit Marcus 16;
daarna werd de nieuwe Paaskaars
binnengebracht en ontstoken.

We zongen ‘Daar juicht een toon’,
omlijst door trompetgeschal, want de
begeleiding van de samenzang had ook
een passend karakter.

Gedurende de Veertigdagentijd
waren we elke zondag bezig met het
project ‘Beloofd land in zicht’; op
deze ochtend ontvouwde het verhaal
zich met het beeld van de
opstanding, zodat wij bevrijd op weg
kunnen naar God’s nieuwe wereld.
Het was een leuk project om samen
te doen: elke zondag kwam er weer
iets nieuws bij op de kijktafel in de
kerk; via de beamer kon iedereen dat
goed zien. Het projectlied klonk heel
vrolijk
en
werd
enthousiast
meegezongen.

De Brug

21

Ds. Jan Foppen heeft met
ons het evangelie gedeeld
aan de hand van Johannes
20 en later las hij uit
Openbaring 21.

Het licht van de paaskaars
symboliseert het nieuwe
leven voor alle mensen,
daarom hebben we in deze
Paasdienst het licht gedeeld
door
voor
iedereen
persoonlijk een kaarsje te
ontsteken aan de nieuwe
paaskaars.
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Vrouwencontact
Op woensdag 6 april kwamen we bij elkaar om onze Paasbijeenkomst te
houden. We luisterden naar het lied ‘Neem uw plaats’ van Gerald Troost. Het
lied ging erover, dat hoe jij je ook voelt, de Heer altijd bij je is, zowel in regen,
zonlicht en wind. En dat Hij je altijd vergeeft en dat jij Hem in je hart mag sluiten.
Hierna heette Aly ons welkom en we keken wie er niet konden komen. Er werd
verteld, dat Ita Dijkstra had bedankt, want ze kan het niet goed volgen en
daardoor is het te vermoeiend. Dat vond ze wel jammer, want het was altijd
gezellig; we zullen haar een kaartje sturen en doorgeven dat ze altijd welkom
is als het weer wat beter gaat.
Hierna zongen we lied 354 ‘Mijn Jezus, ik houd van U’. Aly ging voor in
gebed en vertelde dat we uit Lucas zouden lezen en dat het werd afgewisseld
met een lied, gedicht of een verhaal. We zongen lied 442 ‘Gedenken wij
dankbaar’. We lazen uit de Bijbel het verhaal van het laatste Avondmaal en dat
een van de discipelen Jezus zal verraden en het gedicht ‘Verzoeking’ van Co
’t Hart. Hierin ziet de satan kans dat Jezus door Judas wordt verraden met een
kus.
We zongen lied 204 ‘Leer mij o Heer’ en luisterden naar Lucas 22, waar
Jezus tegen Petrus zegt dat hij Hem drie keer zal verloochenen. Daarna
zongen we de eerste coupletten van lied 201 ‘’t Is Middernacht en in de hof’ en
luisterden verder naar het verhaal uit de Bijbel: hoe Jezus in gebed ging en Zijn
Vader vroeg om de beker voorbij te laten gaan. We zongen nog de andere
coupletten van het lied ‘’t Is Middernacht’.
Hierna werd in een verhaal uit de ‘Zonnewende’ gevraagd, of Judas niet
een waarschuwing voor ons is: hij volgde Jezus jarenlang, bracht offers voor
Hem, liet alles achter om Hem te volgen en opdrachten voor Hem te doen, was
trouw en kon goed met geld omgaan. Maar was daardoor ook een
gemakkelijke prooi voor de satan en is hij tot deze daad overgegaan en heeft
Jezus verloochend met een kus. Daarna kreeg hij berouw en ging hij naar een
plaats waar God niet is.
Vervolgens lazen we hoe Petrus Jezus verloochent en het gedicht over
Petrus van Nel Benschop. Hoe hij zich voelde nadat hij de blik van Jezus zag,
die hem bedroefd had aangekeken. Hij wilde geen Petrus meer heten; hij had
Jezus nog steeds lief en had veel berouw. We zongen samen lied 200 ‘Is dat,
is dat mijn Koning’ en lazen het gedicht ‘Jezus of Barnabas’ van Nel Benschop.
Elke dag kunnen wij ook kiezen tussen Jezus of Barnabas, tussen dood na het
leven of het leven na de dood.
We lazen uit Lucas 23, waar Pilatus van de mensen wil weten waarom
Jezus gestraft moet worden: volgens hem had Hij niets gedaan en mocht hij
worden vrijgelaten. Maar het volk wilde Hem kruisigen en Pilatus gaf Jezus aan
het volk, ook al was hij het er niet mee eens. Verder hoorden we een gedicht
van Nel Benschop over Simon van Cyrene, die het kruis voor Jezus droeg. We
zongen samen lied 206 ‘Op die heuvel daarginds’
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en luisterden naar het verhaal ‘Wees stil en kijk’ uit het blad ‘Elisabeth’. We
horen over de vrouwen die stil bij het kruis stonden: ze zeiden niets, ze keken
alleen maar. Ze weten dat ze niks kunnen doen, maar Jezus wel: Hij heeft ons
niet nodig, maar wij hebben Hem nodig.
We luisterden naar het lied ‘100 procent’: dat gaat over hoe Jezus werd
gekruisigd voor ons, hoe Hij zich gaf voor 100 procent voor mij; ik ben voor
altijd vrij. We lazen verder hoe Jozef van Arimethea het lichaam van Jezus van
het kruis haalde en in doeken gewikkeld in een grot legde. Daarna werd het
lied ‘Wat je ook gedaan hebt’ voorgelezen: je hoort hoe Jezus voor ons heeft
geleden en wat wij ook hebben gedaan, Jezus vergeeft en geneest ons.
We zongen de eerste coupletten van lied 215 ‘Daar juicht een toon’ en
lazen over de opstanding van Jezus en zongen ook nog de andere coupletten
van dat lied. Uit het blad ‘Elisabeth’ werd het verhaal ‘Leven vanuit Pasen’
gelezen. Daarin staat hoe Petrus weer liefde aan Jezus kan geven en wat
Jezus van hem verwacht. Vanuit Pasen leven is leven vanuit een nieuw begin.
We sluiten de overdenking af met het lied ‘Goud’ van Gerald Troost: “Ik zie
goud in jou, want ik zie God door jou”.
Hierna hadden we pauze en genoten we van koffie en thee met iets
lekkers van Bertha Winters. Anke inde de contributie en we keken wie er een
kaart van ons zou krijgen. Anke las het verslag voor van onze vorige
bijeenkomst. Groep 2 zal de volgende keer het programma regelen. Gea had
voor de hele gemeente paasmandjes gemaakt; we spraken af wie die
paasmandjes waarheen zou brengen.
Jenny Duursema deelde de ‘Zonnewende’ uit en we zongen lied 219 ‘Ik
weet dat mijn Verlosser leeft’. Daarna werd uit ‘Zonnewende’ het gedicht
‘donor’ van Jelly Verwaal voorgelezen en eindigde Aly met ons. Iedereen kreeg
zelf nog een leuke houten paasketting om op te hangen en nam de
paasmandjes mee om uit te delen. Aly wenste ons fijne paasdagen.
Op woensdag 11 mei kwamen we weer bij elkaar. We waren met zes
vrouwen, anderen moesten werken, oppassen, hadden een medische
afspraak of werklui in huis. Aly deed de groeten van Anneco, Greta en van
Tieneke en Sam. We hadden van Tieneke en Sam een leuke kaart gekregen
vanuit Obdam. Greta bedankte voor het paasmandje, die Aly bij haar had
gebracht. Anneco bedankte voor de kaart, die ze van ons had gekregen.
Gea vertelde, dat het thema voor deze bijeenkomst ‘Hemelvaart’ zou zijn.
We zongen samen lied 361 ‘Wij prijzen U God’. Daarna ging Gea ons voor in
gebed en zongen we samen de eerste coupletten van lied 228 ‘Op een lichte
wolkenwagen’.
We luisterden naar het gedicht ‘Hemelvaart’ uit ‘Een fluit van riet’ van E.
IJskes-Kooger. De discipelen staren met weemoed Jezus na en vragen zich af
of het daarna nog de moeite waard is om verder te leven. Maar Jezus had
gezegd “wat ik jullie heb geleerd moet je prediken aan alle creaturen”.

24

De Brug

Ze hebben toen God’s Woord, zoals dat in hun harten was gelegd, blijmoedig
in de wereld verkondigd. We zongen daarna de laatste coupletten van lied 228.
Gea las uit Johannes 17 vers 20-26 : ‘Jezus bidt voor alle gelovigen’ en
hierna de overdenking uit het boek ‘Mijn hart is gerust’ van Annie Verdelman.
Een dag om te vieren! Is Hemelvaart een dag om te vieren, als Jezus ons
verlaat. Jezus vond dat wel, want Hij had Zijn werk volbracht en mocht weer
terug naar God, waar Hij plaats voor ons heeft bereid. Nu moeten wij zijn werk
hier op aarde voortzetten, samen met de Heilige Geest. We moeten vertellen
dat Jezus terug zal komen en dat Hij nu voor ons in de hemel aan God vraagt
om ons te vergeven voor wat wij allemaal verkeerd doen. Laten we dat aan
eenieder vertellen.
We zongen hierna lied 572 ‘Kom tot U Heiland’. Gea sloot af met het
gedicht ‘Beproefd geloven’ van Chris Eijer uit het boek ‘Daarom word ik stil
voor U’. Waar de Heer ook is en wat Hij voor ons heeft beleden aan het kruis
en bij Zijn Vader in de hemel; hij helpt ons nu om hierin te geloven.
Hierna hadden we pauze en dronken we thee en koffie en inde Aly het
geld. We hebben onze namen gezet op de nieuwe kaarten die we gaan
versturen. We keken wie er zo’n – door Lammy zelfgemaakte – kaart zou
krijgen. We hebben voor de vakanties nog één keer een bijeenkomst en groep
1 zal die verzorgen. Ook overleggen we wat we zullen gaan doen met ons
uitstapje. De meesten willen inde omgeving van Assen blijven en samen iets
eten. We zullen hier de volgende keer verder over praten.
Gea deelde een christelijke ABC-kwis uit: die is daardoor minder moeilijk
te maken omdat je hierbij de eerste letter al weet. Toen we het af hadden,
hebben we het samen nagekeken; dat was leuk om te doen.
Gea had ook nog een woordzoeker voor ons, maar omdat het al laat was
geworden, kregen we die mee naar huis. Ze sloot af met nog een gedicht van
Chris Eijer, dat ging over Psalm 62. Daarna ging ze ons voor in gebed en
zongen we tot slot lied 594 ‘Daal bij ’t huiswaarts gaan Uw zegen’.
De volgende bijeenkomst is op woensdag 1 juni om half drie in de
Componist.
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Gedicht
Ingezonden door Anneke Winter-de Boer

Het wordt Pinksteren
het Feest van het wonder van God,
het vuur van Zijn liefde
en het vuur van de Geest

Dit is een gedicht geschreven door Nel Benschop

Geloof je dat nog?
Hoe kun je nu nog in het wonder geloven,
het wonder van God, Die de werelden schiep?
In ’t vuur van Zijn liefde, dat niemand kan doven,
in Christus, Die ons tot discipelen riep?
Hoe kun je geloven dat Hij met Zijn leven
jouw losprijs betaalde aan graf en aan dood,
dat God Hem tot Vorst van het licht heeft verheven
en dat Hij steeds bidt voor Zijn kind’ren in nood?
Hoe kun je geloven dat wie Hem verwachten
vervuld zullen worden met vuur van de Geest,
en dat Hij terugkomt met engelenmachten,
en dat Hij ons roept tot Zijn eeuwige feest?
Ik vind het vaak moeilijk, hierop te vertrouwen,
en tussen mijn hart en mijn mond ligt een kloof;
maar zalig zijn zij, die niet mochten aanschouwen
en toch leerden zeggen: ‘Ja Heer, ik geloof!’
Nel Benschop
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Afscheidsdienst Baptisten Gemeente Den Haag
Op zondag 27 maart kwam de Haagse baptistengemeente met vele
gasten in een volle Mirtekerk bij elkaar voor de laatste viering. Eén van de
oudste Unie-gemeenten in Nederland ziet na 130 jaar geen kansen meer om
door te gaan en heeft, na een periode van jaren wikken en wegen en zoeken
naar oplossingen, besloten hun gebouw de ‘Mirtekerk’ te verkopen en de
gemeente te ontbinden.
Een trieste aanleiding voor een middag, die verder gevuld was met het
vrolijke weerzien van oud-gemeenteleden, voorgangers, vrienden en
bekenden van soms lang geleden. Gasten namens Unie-ABC en ook gasten
van de christelijke gemeente, die het kerkgebouw heeft gekocht en die
enthousiast vertelden over hun plannen op die plek.

Vanuit Assen voelen we ons nauw verbonden met Den Haag: enkele
jaren geleden namen we samen deel aan het project ‘groentjes’ van de Unie,
gericht op vergrijzende gemeenten. Daarbij ging het erom hoe we elkaar
konden inspireren om samen door te gaan. Het is verdrietig om dan te horen,
dat een van die gemeenten nu stopt.
We zijn nog nauwer verbonden met de gemeente Den Haag via Bob en
Thora Wijnstra, die sinds enkele jaren (ook deels) in Drenthe wonen en zich
hebben aangesloten bij onze gemeente. Daarnaast waren ze ook tot het laatst
actief betrokken bij de gemeente Den Haag: Bob leidde er samenkomsten en
zorgde voor de muzikale begeleiding.
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Thora Wijnstra heeft 30 jaar lang het gemeenteblad ‘Mirtepraat’ verzorgd
voor de baptisten in Den Haag. In het begin werd het blad nog echt in elkaar
geplakt en was het een voordeel dat Thora toen op haar
werk al over een computer beschikte. Ze heeft de
‘Mirtepraat’ altijd met plezier verzorgd, maar nu is de
allerlaatste uitgave verschenen.
In die Mirtepraat wordt uitgebreid verslag gedaan
van de laatste - emotioneel geladen - dienst van de
gemeente in Den Haag. Bij het verzenden van de laatste
uitgave werd onderstaand lied aangehaald, dat in Den
Haag vaak is gezongen. Het lied werd nu als het ware
aan allen meegegeven voor een goede toekomst in een
andere gemeente.
Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga mee met ons, verberg U niet altijd.
Gun ons een flits, een teken in de tijd
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.
Bob en Thora Wijnstra komen
nu naar onze gemeente in Assen;
hopelijk kunnen we hen een goede
en warme plek bieden in ons midden.
Het zal heel vreemd voor hen zijn, dat
de gemeente in Den Haag niet meer
bestaat en dat ze alle bekenden daar
missen. Het is moeilijk voor te stellen
dat de gemeente, waar zij beiden in
1978 zijn gedoopt, er niet meer is.
Onze gemeente kan dat nooit
vervangen, maar we kunnen hen wel onze aandacht en verbondenheid geven.
We zijn ook blij met mensen die zoveel ervaring hebben in gemeentelijk werk
en we hopen dat Bob en Thora zich bij ons thuis gaan voelen.
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Foto’s van toen
Lieve mensen,
Voorjaar … de tijd van de
gemeentedagen ... Weet u nog
wat een prachtige en fijne
dagen dat waren …? En wat
waren we toen nog met veel
mensen…! U ziet het op
bijgaande foto’s, waarop u vele
bekenden kunt herkennen. De
foto’s zijn uit 2003 … dus velen
zijn al wel een stuk ouder
geworden, of … helaas al niet
meer onder ons …
Maar als je dan beseft, dat sommige gemeentes al helemaal niet meer
bestaan, dan is er bij ons toch reden voor heel veel dankbaarheid! Wij zijn klein,
maar dapper en gaan gewoon door! We zijn blij met ieder die op zondag onze
diensten bezoekt en heel dankbaar voor uw komst!!

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.
Veel liefs en tot de volgende keer!
Anke Gorter.
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“Ik ga met je mee”: hoopvolle belofte
Al meer dan 45 jaar is de Evangelische Hogeschool een plaats van hoop
voor een nieuwe generatie. Om dit jubileum te vieren is een uniek boek
verschenen met bijna 30 inspirerende verhalen van mensen die er eveneens
naar verlangen om een hoopbrenger te zijn in deze wereld.
Aan het boek werkten mee Henk Bakker, Andries Knevel, Willem
Ouweneel, Hanneke Schaap en vele anderen. Ze beschrijven welke plaats
hoop inneemt in hun leven en waarom ze graag een hoopbrenger willen zijn.
Met hun inspirerende verhalen worden mensen uitgedaagd om verschil te
maken in deze wereld, zoals de Evangelische Hogeschool dat al meer dan 45
jaar probeert te doen. Dit boek met hoopvolle verhalen mag voor een nieuwe
generatie studenten en zoveel meer mensen een prachtige inspiratiebron zijn.
Dit
boek
komt
voort
uit
de
samenwerking tussen de EH en Uitgeverij
Buijten en Schipperheijn. Guido Sneep, de
uitgever, vertelt over dit boek: "De thematiek
en de concrete inhoud van dit boek raakt me.
Niets deprimeert een mens zo erg als het
verlies van hoop. En toch: van geloof, hoop
en liefde lijkt hoop de meest populaire en
misschien ook wel de meest duurzame. Hoop
is verankerd in onze ziel; hopen wil iedereen
en doet ook bijna iedereen. Hoop is een
verbindend motief. Dit boek geeft een kleurrijk
beeld van wat schrijvers die middenin het
leven staan hebben ervaren van hoop en van
vervulling. Ze geven prachtige voorbeelden
van mensen in ogenschijnlijk uitzichtloze
situaties, die tegen de klippen op hoop bleven
koesteren en daarin niet werden beschaamd."
De eerste exemplaren van het boek zijn uitgereikt aan Kees van der
Staaij (SGP), Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Hilde Palland (CDA). Bij de
presentatie lieten deze politici zien hoe ze vechten voor hoop en vertelden wat
hen motiveert en inspireert. Hilde Palland moedigde de aanwezigen aan om in
de omgang met anderen opbouwend te zijn. Mirjam Bikker wenste voor de
aanwezigen dat zij 'gevangenen van hoop' mogen zijn, naar een quote van de
mensenrechtenactivist Desmond Tutu: "I'm not an optimist. I'm a prisoner of
hope." Kees van der Staaij benadrukte de noodzakelijkheid van
vastberadenheid: "De weg om af te breken is vaak makkelijker dan doorzetten.
Emoties kunnen sterk zijn en kunnen je in vuur en vlam zetten. Boosheid,
bijvoorbeeld, kan je aanzetten om onrecht aan te pakken. Maar emoties
kunnen van korte duur zijn. Dan is vastberadenheid belangrijk."
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Nieuws van Unie-ABC
Algemene Ledenvergadering in Ede: voor het eerst
sinds lange tijd konden de gemeenten van Unie-ABC
weer bij elkaar komen voor een Algemene Ledenvergadering. Die werd
gehouden op woensdag 18 mei van in Ede; namens onze gemeente waren
Petra Wilhelmus en Bert Middelkamp daarbij aanwezig.
Belangrijkste vergaderonderwerp was de landelijke contributie en de toekomst
van onze geloofsgemeenschap, maar er was ook tijd voor ontmoeting, viering
en een gezamenlijke maaltijd.
Bij de opening zei Peter Stoter onder meer, dat de fusie van Unie-ABC meer
is dan een transactie, meer dan het afwegen van
kosten en baten; een belangrijk motief is onze
gedeelde liefde voor de Here Jezus en voor zijn
kerk. Het komt erop aan om elkaar de ruimte te
geven én elkaar vast te houden, ervoor te kiezen
om het gebod van Christus na te volgen en
elkaar lief te hebben. De eenheid vloeit daar dan
uit voort.
Onder voorzitterschap
van Marco de Vos werden de jaarverslagen en
financiën vastgesteld en een nieuwe regiocoördinator voorgesteld. Het contributie-voorstel was
om niet meer per lid, maar als percentage van de
begroting de bijdrage per gemeente vast te stellen.
Voor Unie-gemeenten een meevaller en dus geen
probleem, maar voor ABC-gemeenten een
lastenverzwaring. Verschillende aanwezigen onderstreepten het belang van gezamenlijk landelijk werk,
zoals de opleidingen aan het seminarium. Uiteindelijk
stemde een ruime meerderheid voor, maar binnen de
ABC-gemeenten volgt nog een schriftelijke stemming.
Voorts werd de zittingstermijn van het huidige bestuur verlengd, namen we
afscheid van Ingeborg Janssen die naar het IBTS gaat en werd de
Evangelische Gemeente Zutphen
verwelkomd als nieuw lid. Verder
waren er workshops, een
Avondmaalsviering en konden we
nog genieten van een uitgebreide
maaltijd. Het was heel fijn om de
landelijke vergadering weer ‘echt’
te bezoeken; dat geeft meer
verbondenheid.
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Update noodhulpactie Oekraïne - de noodhulpactie voor Oekraïne heeft
inmiddels al 90.000 euro opgeleverd. Met dat
bedrag worden baptisten- en CAMA-gemeenten
in Oekraïne, Polen, Roemenië en Hongarije
ondersteund die vluchtelingen opvangen. In die
hele regio blijven de kerken voedsel, kleding,
medicijnen, vervoer en pastorale zorg geven aan
mensen die uit hun huizen zijn verdreven. Fijn dat
we als kerkgenootschap onze verbondenheid
met broeders en zusters zo handen en voeten kunnen geven. Hartelijk dank
voor uw bijdrage!
Open dag Sprekersroute: samen met het Evangelisch College verzorgt het
Baptisten Seminarium de Sprekersroute. Dit is een tweejarig praktijkgericht
studietraject om 'leken(s)prekers’ toe te rusten om inhoudelijke verdieping aan
te brengen en de spreekvaardigheid te vergroten. Gaat u wel eens voor in uw
gemeente en bent u nieuwsgierig of de Sprekersroute iets voor u is? Kom dan
vrijblijvend naar de open dag op vrijdag 10 juni in het Baptist House in
Amsterdam. Deelnemers volgen een (deel van een) collegedag en proeven de
sfeer, maken kennis met de huidige studenten en kunnen vragen stellen! De
open dag begint om 13.30 uur. Meer informatie: www.unie-abc.nl.
Seminarium start nieuwe master: Het Baptisten Seminarium start per
september een nieuwe eenjarige master ‘Evangelical and Baptist Leadership’
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het programma richt zich op het
vormen van leiders voor evangelische en baptistengemeenten en christelijke
organisaties. In het masterprogramma
gaan studenten natuurlijk aan de slag
met de theologie – de Bijbel, de
bronnen, de geschiedenis – “maar
steeds in gesprek met de relevante
vragen van vandaag”, zegt rector Hans
Riphagen. “Hoe ben je in deze tijd
verwachtingsvol kerk? Wat betekent
het om als gelovige te leven? Hoe geef
je daarbij richting in gemeente of
organisatie?” Meer informatie: www.evangelischemaster.nl.
2022
10 juni
3 november
9 november
25 november

Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners
Open dag Sprekersroute in Baptist House (vanaf 13.30 u.)
Emeritidag Unie-ABC
Algemene Ledenvergadering Unie-ABC
McClendon Lecture 2022 in Amsterdam
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Berichten van het Bijbelgenootschap
Gratis Bijbels beschikbaar in hedendaags Oekraïens
Українська Біблія is een Bijbelvertaling
uit 2011 in modern Oekraïens door de
Oekraïense
Bijbelvertaler
en
theoloog
Raimond Turkonjak, uitgegeven door het Oekraïense
Bijbelgenootschap. Deze Bijbel biedt het Bijbelgenootschap
tijdelijk digitaal aan op debijbel.nl, om zowel Oekraïense
vluchtelingen als Nederlandse gastgezinnen en kerken direct
toegang tot een Oekraïense Bijbel te geven.
Het NBG stelt in Nederland ook gratis Bijbels en
kinderbijbels in het Oekraïens beschikbaar voor vluchtelingen, die graag de
Bijbel in hun eigen taal willen lezen in deze moeilijke tijden. Bij het
Bijbelgenootschap zijn in het Oekraïens onder meer het Nieuwe Testament,
het Johannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen beschikbaar,
deels ook in het Russisch. Je kunt deze Bijbels en boeken gratis bestellen, je
betaalt alleen de verzendkosten.
Voor kinderen zijn ook een aantal programma’s uit de
kindernevendienstmethode Bijbel Basics in het Oekraïens vertaald, bijv. nu ook
het pinksterverhaal. Daarmee hebben kerken iets in handen als Oekraïense
vluchtelingen met kinderen hun diensten bezoeken.
De Bijbelgenootschappen in Polen, Moldavië,
Hongarije en Roemenië hebben grote behoefte aan
Bijbels in het Oekraïens en Russisch, maar ze hebben
weinig middelen. Daarom laat de UBS (United Bible
Societies) extra Bijbels drukken voor deze
Bijbelgenootschappen, zodat iedere vluchteling een
Bijbel in de eigen taal kan krijgen.
Het
Oekraïens
Bijbelgenootschap
(OBG)
probeert ook landgenoten in nood te helpen. De vraag
naar hun Bijbels is groot: al vanaf de oorlogsdreiging in
november deelden ze Bijbels, Bijbelgedeelten en kinderbijbels uit in bijv.
kindertehuizen en aan militairen. Maar ze kunnen de vraag niet meer aan. De
behoefte aan opvang en troost, maar ook aan hoop en perspectief uit de Bijbel
is groot. Dat blijft ook zo na de oorlog, want dan moeten mensen nog
verwerken wat er allemaal gebeurd is.
Iedereen kan helpen om Bijbels uit te delen aan Oekraïense
vluchtelingen:
- bestel gratis een Oekraïense Bijbel of kinderbijbel voor een
vluchteling waar jij of jouw kerk contact mee heeft
- doe een donatie om Bijbels te kunnen uitdelen aan vluchtelingen
- lees samen op ‘debijbel.nl’: Oekraïens en Nederlands naast elkaar!
Bron: www.bijbelgenootschap.nl
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

5 juni

12 juni

Voorganger

Jan Brouwer

Kina Tigelaar

Begroeting

Wietske Moddejonge

Petra Wilhelmus

Mededelingen

Petra Wilhelmus

Jelle Hoekzema

Raadskamer

Anke Gorter

Anne Duursema

2e collecte

Huisvesting

Vieringen

Pinksteren
Bijzonderheden

Viering Heilig
Avondmaal

Begeleiding

Henk Samplonius

Bob Wijnstra

Geluid

Karin Middelkamp

Wietze Gorter

Beamer

Karin Middelkamp

Hans Romijn

Zondagsschool
en / of Crèche

Aly Middelkamp

Gea Buwalda

Koffie

Fam. Buwalda

Wietske Moddejonge
en Jantje Bos

Koster

Jaap van Spengen

Jelle Hoekzema

Beschikbaar voor

Taxi – naar de dienst

op verzoek beschikbaar
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

19 juni

26 juni

3 juli

Zo

Wolter Greven

Bert Wijchers

Jan Brouwer

Vo

Gerrit Buwalda

Wietze Gorter

Wietske Moddejonge

Bg

Gea Buwalda

Anke Gorter

Bert Middelkamp

Me

Bert Middelkamp

Gea Buwalda

Jelle Hoekzema

Ra

Goede doelen

Open Huis

Kinder- en Jeugdwerk Co

Viering
Heilig Avondmal

Bz

Henk Samplonius

Henk Samplonius

Bob Wijnstra

Be

Hans Romijn

Gerrit Buwalda

Wietze Gorter

Ge

Karin Middelkamp

Marleen Samplonius

Hans Romijn

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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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

Zondag

10 juli

17 juli

Voorganger

Gerry de Vries

Jan Foppen

Begroeting

Petra Wilhelmus

Gerrit Buwalda

Mededelingen

Jelle Hoekzema

Gea Buwalda

Raadskamer

Anke Gorter

Petra Wilhelmus

2e collecte

Gem. activiteiten

Huisvesting

Begeleiding

Henk Samplonius

Bob Wijnstra

Geluid

Gerrit Buwalda

Hans Romijn

Beamer

Marleen Samplonius

Marleen Samplonius

Zondagsschool
en / of Crèche

Petra Wilhelmus

Aly Middelkamp

Koffie

Fam. Buwalda

Wietske Moddejonge
en Jantje Bos

Koster

Wietze Gorter

Jaap van Spengen

Taxi – naar de dienst

op verzoek beschikbaar

Bijzonderheden

Beschikbaar voor
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De diensten beginnen elke zondag om 10 uur

24 juli

31 juli

7 augustus

Zo

Rik Bouwmeester

Melchert Dijkstra

Marco de Vos

Vo

Wietze Gorter

Wietske Moddejonge

Petra Wilhelmus

Bg

Petra Wilhelmus

Anke Gorter

Bert Middelkamp

Me

Gea Buwalda

Bert Middelkamp

Jelle Hoekzema

Ra

Vieringen

Bloemen

Noodfonds

Co

Viering Heilig
Avondmaal

Bz

Henk Samplonius

Bob Wijnstra

Bob Wijnstra

Be

Gerrit Buwalda

Karin Middelkamp

Wietze Gorter

Ge

Hans Romijn

Karin Middelkamp

Hans Romijn

Bm

Gea Buwalda

Petra Wilhelmus

Aly Middelkamp

Cr
Zo

Petra Wilhelmus
en Riet de Vries

Fam. Duursema

Fam. Middelkamp

Kf

Jelle Hoekzema

Wietze Gorter

Jaap van Spengen

Ks

op verzoek beschikbaar

Ta
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Andere bijeenkomsten
woensdag 1 juni
om 14:30 uur

Vrouwencontact

30 mei en
11 juli
om 15:00 uur

Soms schriftelijk
Bestuursvergaderingen en anders thuis bij
een bestuurslid

Start weer
na de zomer

Bijbelstudiegroep

in de Componist

Deelnemers
krijgen bericht

De verjaardagskalender
Op
Op
Op
Op
Op
Op

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

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

Lammy Molenaar-Reiling
Bob Wijnstra
Timen de Jonge
Bert Middelkamp
Hans Romijn
Henk Samplonius

96
76
15
69
54
68

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Op
Op
Op
Op
Op

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

wordt
wordt
wordt
wordt
wordt

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

61
35
18
79
94

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

40
59
53

jaar
jaar
jaar

Op 8-8 wordt Hanna-Ruth van Wingerden
Op 13-8 wordt Akkelien de Jong-Bosma
Op 17-8 wordt Marleen Samplonius
Allemaal van harte gefeliciteerd
en nog vele gezegende jaren toegewenst!

De Brug

Puzzel
In de Brug staat elke keer 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: ‘opstanding’.
Ook bij de nieuwe puzzel moet u weer op zoek naar een sleutelwoord.
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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

