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Ter overdenking 
Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft  

(Johannes 3:16) 
 

Dit vers is een van de bekendste verzen van de Bijbel. Velen van ons 
hebben dit vroeger uit hun hoofd moeten leren. Deze tekst is de samenvatting 
van het hele Evangelie. En ze geeft precies weer wat er met Kerst, de geboorte 
van Jezus, gebeurd is. In dit vers wordt ook Gods wezen weer gegeven. Hij 
heeft de mens, ons, lief.  

God is liefde. Zijn liefde is geen wederliefde. Geen reactie op onze liefde. 
Omdat wij zo aardig zouden zijn. Zo lief zijn wij vaak niet. Wij komen veel tekort 
naar God en de naaste. God zond Zijn Zoon naar een zondige en God-
vijandige wereld. De wereld keek niet naar Hem om.  

Desondanks heeft God ons toch lief en steekt Hij zijn helpende hand uit. 
Gods liefde komt van één kant, alleen van Zijn kant. En niets kan ons scheiden 
van Gods liefde in Jezus, zegt Paulus in Romeinen 8. Zijn liefde blijft naar ons 
uitgaan. Hij laat niet los wat Hij begonnen is! Hij houdt vast. Gods liefde blijft 
naar ons uitgaan. 

Zo lief had God ons, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft. Zijn liefde is 
geven. In dat geven ging Hij tot het uiterste. God heeft weggegeven, tot de 
dood erop volgde. Wat steekt onze liefde hierbij af! 

Wij verwachten wat van de ander terug. Op zijn minst een beetje 
aardigheid en dankbaarheid. Maar blijft die ander moeilijk en vervelend doen, 
dan stoppen wij met onze liefde. We kunnen toch niet eindeloos doorgaan met 
alleen maar geven. Bij ons moet de liefde van twee kanten komen. 

Maar de Goddelijke liefde, de agapè, is 
anders. Die komt desnoods wel van één kant. 
Die liefde rekent het kwaad niet aan, schrijft 
Paulus in het hoofdstuk van de liefde 
(1Korintiers 13). Zij vergeldt niet. Zij verdraagt 
alles.  

Als de liefde niet van twee kanten komt, houden wij het niet vol. Dan 
haken wij af. Met de geboorte van Jezus zien wij Gods onbegrensde en 
onvoorwaardelijke liefde. Hij heeft ons lief. Hij heeft mij lief. Het zal niet aan 
Hem liggen, als het fout gaat in onze relatie.  

Met de geboorte van Jezus beweegt God zich naar de aarde, naar ons 
toe. En Hij houdt hier niet mee op. Gods liefde blijft naar ons uitgaan. 

Met de komst van Jezus komt Gods grenzeloze liefde naar ons toe. God 
blijft maar komen en blijft ons zoeken met Zijn liefde.  

God is liefde. Gods kenmerk: liefde-zijn. Hierin beelddrager van God 
worden! Dat vraagt nog wel wat stappen van ons.  
Jannes Hofman.  
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Aandacht voor elkaar  
Volgens de kalender is het herfst, maar aan de temperatuur 
is dat niet te merken… Prachtige kleuren in de bossen en aan 
de bomen… 
♥ Dat was ook goed zichtbaar bij de begrafenis van br. 
Danker in Anloo; heerlijke herfstkleuren en -geuren hebben 
hem op zijn laatste reis begeleid en de zon scheen 
uitbundig... net zo uitbundig als hij zelf kon zijn! We hebben in hem een lief en 
kleurrijk mens verloren; hij is nu bij zijn vrouw en bij onze Heer. 
♥ Jelle Hoekzema moet geduld hebben na zijn heupoperatie, en laat geduld nu 
niet Jelle zijn sterkste kant zijn... 6 weken je been niet mogen belasten... dat is 
een heel eind, maar gelukkig krijgt hij regelmatig bezoek en aandacht... en 
hopelijk straks oefenen met het lopen op 2 benen… 
♥ Wietze Gorter heeft een plekje op zijn hoofd weg laten halen; een stukje 
huidkanker; hij liep dus met een groot pleister op zijn hoofd door de kerk... maar 
gelukkig mochten de hechtingen er al snel weer uit! 
♥ Karin Middelkamp-de Vries heeft na een aanrijding nog steeds last van haar 
nek; ook voor jou… geduld, lieve Karin! 
♥ Bij de familie Van Spengen is ook nog van alles aan de hand; Jaap met een 
operatie aan een dubbele liesbreuk en uiteraard nog zijn naweeën van de TIA; 
en Alco zijn been heeft ook nog tijd nodig... hoezo geduld voor dit gezin... het 
één komt na het ander… sterkte, lieve mensen! 
♥ Voor de actie ‘Schoenendoos’ is - als u dit leest – de tijd van inleveren voorbij; 
in de komende weken wordt alles zorgvuldig nagekeken en aangevuld. Aly 
Middelkamp is daar in deze periode dagelijks mee bezig, zodat de 
schoenendozen vanuit Assen tot in de puntjes verzorgd zijn. Daar zullen 
kinderen op allerlei plaatsen in de wereld straks blij mee zijn… iedereen in onze 
gemeente erg bedankt voor alle goede gaven om dit samen mogelijk te maken! 
♥ Onze gemeentevergadering is weer achter de rug; we mogen uitkijken naar 
een mooi en goed jubileumjaar; 70 jaar is niet niks! Mocht u mee willen denken 
en werken aan de festiviteiten, geef u dan s.v.p. op; Bob Wijnstra heeft zich al 
opgeworpen om te helpen... wie volgt… alle suggesties zijn welkom, dus ook 
als u zelf niet meer kunt meehelpen... meedénken kan iedereen doen! (en 
Wietze: weer bedankt voor de heerlijke soep!) 
♥ Bert Middelkamp en Petra Wilhelmus zullen onze gemeente 
vertegenwoordigen op de landelijke A.V.; voor hen veel wijsheid en sterkte 
toegewenst; de stem van onze gemeente is bij hen in goede handen! 
♥ We zoeken nog mogelijkheden om de Bijbelstudiegroep weer te starten. 
Maar ook de laatste suggestie van Jur Kruizenga om die Bijbelstudie tijdens 
een lunch te houden, heeft helaas geen nieuwe aanmeldingen opgeleverd. 
Mocht dit zo blijven dan moeten we concluderen dat er te weinig deelnemers 
zijn om een groep op te starten en daar leiding voor te zoeken... Helaas... maar 
dan is het niet anders… 
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♥ Namens onze penningmeester... denkt u nog even aan uw bijdrage voor De 
Brug... alvast dank!! 
♥ Ook dank voor uw gebeden, kaarten en aandacht voor ieder in onze 
gemeente die dit zo hard nodig heeft... de ouderen, zieken en/of eenzamen... 
de betrokkenheid naar elkaar is gelukkig groot! Doordat ieder zijn/haar steentje 
daaraan bijdraagt, komt dit helemaal goed: heel veel dank voor uw inzet! 
Liefs en groetjes van  
Anke Gorter. 
 

 

Werken in de Gemeente 

Psalm 4 
Vanmorgen las  ik in een rouwadvertentie een vers uit 
Psalm 4. Vers 9 om precies te zijn.  

“In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, 
want U, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd 
en veilig huis.” 

Wat een prachtige tekst, dacht ik. Wat drukken deze woorden een rust en 
harmonie uit bij het sterven, bij het afscheid nemen van het leven. Wat is het 
goed om met je naasten, met de familie om je heen, met je broers en zusters 
uit de gemeente deze laatste fase van je leven in rust en harmonie door te 
maken. Om ook vertrouwensvol, verwachtingsvol zelfs naar dit afscheid toe te 
leven. Met elkaar.   
Van belang is het om daarvoor tijd te maken. Tijd waarin we zoveel als mogelijk 
is te werken aan de vrede in onszelf. En het helpt dan om vrede te sluiten met 
de mensen waarmee je wat hebt gehad in het verleden. Dingen af te maken. 
Dingen te regelen die nog geregeld moeten worden. Oude ballast op te ruimen, 
kwesties uit het verleden op te lossen, ruimte te maken om los te kunnen laten 
en ontvankelijk te worden voor de God van de hemelse vrede.  
Nu ik als pastor in de gemeente werkzaam mag zijn en bezoeken afleg bij 
ouderen en zieken ontdek ik opnieuw dat we allemaal ons eigen levensverhaal 
hebben. En dat het o zo belangrijk is om onze verhalen met elkaar te delen. 
Niet alleen in die laatste levensfase, maar eigenlijk in alle perioden van ons 
leven. Met elkaar optrekken. Met elkaar delen, elkaar leren verstaan. Het 
verbinden met de taal van het hart. 
Waar dat niet gebeurt, ontstaat eenzaamheid. Eenzaamheid is je niet meer 
verbonden voelen. Eenzaamheid is misschien wel het grootste probleem van 
onze tijd, van onze manier van samenleven. Van de individualistische 
samenleving die we zijn geworden. Dat zal anders moeten. 
Laten we niet wachten tot we heel oud zijn geworden, maar op tijd beginnen 
met deelgenoten van elkaar te worden in de reis van ons leven. Zoek elkaar 
op en reis samen verder. Allemaal zijn we immers zo onderweg.  

>> 
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<< 
Wat kunnen we tot steun en vreugde van elkaar zijn als we luisteren naar het 
unieke verhaal van de ander. Van mens tot mens. In de gezichten van mensen 
die elkaar aankijken! 
De beroemde joodse filosoof Levinas zei het zo:  

“In het gelaat van de ander kun je God ontmoeten.” 
David, de schrijver van Psalm 4 had dat ook begrepen. In vers 7-8 schrijft hij:  

“Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’-  
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.  
In U vindt mijn hart meer vreugde  
dan zij in koren en wijn.” 

David heeft daarbij ongetwijfeld gedacht aan de zegen van Aäron (lees Numeri 
6: 25). Hij heeft in zijn leven ontdekt dat je werkelijk gelukkig wordt als je je 
door God laat verlichten. In de twee betekenissen van dit woord. Bij die God 
kun je altijd terecht. Zoek het contact met de Heer! 
David begint daar ook mee in deze psalm en ik sluit hiermee af.  

“Antwoord mij als ik roep, 
God die mij recht doet, 
Geef mij ruimte als ik belaagd wordt, 
Wees genadig, hoor mijn gebed.” 

Met hartelijke groet, 
Jur Kruizinga 
Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl 
 

 

Persoonlijke berichten 
Afscheid 
Hallo allemaal, 
De afgelopen maanden waren roerige maanden waarbij ik eerst voornemens 
was om naar Vries te verhuizen, toen waren er plannen om richting Limburg te 
verhuizen en nu zijn de plannen gewijzigd en heb ik zelfs besloten om actief lid 
te worden bij een andere geloofsgemeenschap. 
Ik zocht lang naar een plek waar ik mij thuis voelde en ik durf u wel te zeggen 
dat ik mijn thuis gevonden heb binnen De Bruggen en in het prachtige dorp 
Zuidlaren. Na lang én goed nadenken en uiteraard veel bidden heb ik besloten 
om de Baptisten Gemeente Assen en het Baptistenwereldje gedag te zeggen 
en heb ik mij inmiddels aangesloten bij de PKN-gemeente Anloo-Zuidlaren 
waar ik in de Laarkerk de zondagse diensten ga volgen. 
Ik was al niet veel in uw dienst; via deze mededeling wens ik de Baptisten 
Gemeente Assen alle goeds toe. Mocht ik wel eens in de buurt zijn - wie weet 
kom ik eens langs - maar voor nu zeg ik gedag en bedankt dat ik lid mocht zijn 
van uw gemeente!! 
Met vriendelijke groet, 
Johan Huisman.  

mailto:jur.kruizinga@baptisten-assen.nl
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In Memoriam Willem Danker 
 

☆  28 augustus 1939    † 15 oktober 2022 
 

 

Onverwacht ontvingen we het bericht, 
dat onze broeder Willem Danker is 
overleden. Hij was 83 jaar. 

Er waren al enige tijd zorgen over het 
welzijn van br. Danker, daarom kon hij ook 
niet meer zelfstandig wonen. Zijn dochter 
vond voor hem een plekje in het gasthuis in 
Groningen en daar had hij het goed naar z’n 
zin. Hij werd daar heel goed verzorgd en 
daardoor leek het ook beter met hem te 
gaan; daarom verhuisde hij onlangs nog 
naar een ander verzorgingshuis in 
Groningen. 

Maar kort daarna ging het plotseling minder goed met hem: z’n 
bloedsuikerspiegel schommelde steeds meer en hij raakte soms in 
een hypo. Ook verder was zijn gezondheid al langere tijd erg broos. 
Hij bleef altijd wel opgewekt, maar zag er ook naar uit om naar de Heer 
te gaan en dan ook weer bij z’n vrouw Jopie te zijn. Br. Willem Danker 
is op zaterdag 15 oktober in zijn slaap overleden; hij was 83 jaar.  

Willem Danker werd geboren in Emmen, op 28-08-1939 en 
gedoopt in Nieuw-Weerdinge op 03-02-1957, door ds. H.J. Stukker. 
Sinds 2011 was hij ingeschreven als lid van onze gemeente; ze 
woonden toen in Anloo op de camping. Daarvoor waren ze lid van de 
gemeente in Zuidlaren. 

Op vrijdag 21 oktober was de begrafenis in Anloo. De 
afscheidsdienst, waarbij ook enkelen uit onze gemeente aanwezig 
waren, werd mede geleid door ds. Johan Scholten, emeritus 
voorganger en familie van de overledene. 

Wij herinneren ons de opgewektheid van Willem Danker en als 
iemand die altijd z’n humor heeft gehouden. Boven zijn rouwkaart 
stond: 

Een lege plek, een groot gemis,  
een fijne herinnering is al wat er nog is. 
Jou te kennen vond ik zo fijn;  
je los te laten, dat doet pijn. 

Wij mogen weten dat br. Danker in vrede is ingeslapen en nu bij 
onze Vader in de hemel mag zijn; en bij de geliefden die hem voor 
gingen. 
  

† 
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Van het secretariaat 
De laatste maanden van het jaar zijn voor kerken altijd bijzondere 

maanden: feestelijk en druk. Advent en kerst worden door iedereen gevierd en 
dat moet vroegtijdig worden voorbereid. De afgelopen jaren kon er veel niet 
doorgaan: dat scheelde op die momenten wel wat werk, maar gaf ook veel 
frustratie over vergeefse voorbereidingen. 

Nu zijn we ook alweer begonnen met de voorbereidingen voor kerst, 
zoals de speciale kerstmiddag voor senioren 
in De Componist. Dat doen we samen met 
onze zustergemeenten in Assen: Baptisten 
gemeente De Ark en de Evangelische 
Gemeente Assen (EGA). De gezamenlijke 
kerstmiddag wordt gehouden in de 
Componist, dus wij zijn ‘gastheer’. In deze 
Brug staat de aankondiging van de 
kerstmiddag, die zal worden geleid door ds. Jur Kruizinga. 

We hopen dat die voorbereidingen mogen leiden tot een prachtige 
kerstviering, maar daarnaast levert het nog meer op: goede banden met 
mensen van de Ark en EGA. Samen met hen vormen we de baptisten-
gemeenschap van Assen: een grote groep enthousiaste christenen met veel 
talenten en allerlei mogelijkheden. 

Tijdens onze gemeentevergadering kwam nog even ter sprake, dat we 
ons soms kwetsbaar voelen als kleinere gemeente. Maar in de lokale 
samenwerking verdwijnt dat gevoel en maakt het plaats voor een positieve 
beleving: we mogen deel uitmaken van de gemeenschap van Unie-ABC. En 
binnen die samenwerking is er alle ruimte voor onze inbreng en wordt dat 
samen gedragen. 

Dat gevoel hebben we ook in regionaal verband. Begin oktober was er 
een regionale bijeenkomst in Nieuw-Buinen met tientallen Unie- en ABC-
gemeenten uit Noordoost Nederland. Er is daar gesproken over de 
verschillende generaties die je binnen gemeenten ziet, maar dat geldt ook voor 
de regio. Daar heb je ook allerlei verschillende gemeenten: niet alleen oud of 
jong, maar ook veelkleurig in hun manier van gemeente-zijn. Elders in deze 
Brug leest u meer over die regio-bijeenkomst. 

Op 11 november wordt weer de landelijke vergadering gehouden van 
Unie-ABC: we hebben dat besproken bij onze gemeentevergadering. In deze 
Brug meer informatie over de zaken, die op de ALV aan de orde komen. Maar 
daarnaast is zo’n landelijke bijeenkomst ook elke keer een feest van 
ontmoeting en samenzijn met broeders en zusters van een grote kerkelijke 
gemeenschap, waar wij ons mee verbonden mogen weten. 

Op zondag 20 november is de Eeuwigheidszondag: dan gedenken we in 
onze dienst degenen die zijn gestorven. We noemen daar de namen van 
mensen uit onze gemeente, die we moeten missen.  
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Iedereen kan daarbij ook andere namen noemen van mensen uit familie of 
persoonlijke omgeving, die in het afgelopen jaar zijn overleden. 

De Eeuwigheidszondag vormt ook de afsluiting van het kerkelijk jaar; een 
week later begint het Advent. Het is de bedoeling bij onze diensten weer 
gebruik te maken van het Adventsproject van BijbelBasics, verzorgd door het 
Bijbelgenootschap. In deze Brug leest u meer over de thema’s en de uitwerking 
van het project. 

Bij de vorige Brug zijn acceptgiro’s verspreid voor de jaarbijdrage voor 
De Brug. U weet inmiddels wel, dat die bijdragen een breder 
doel dienen binnen onze gemeente en we zijn blij met de vele 
giften die daarvoor al zijn ontvangen. Als u nog niet in de 

gelegenheid was, dan kunt u nog steeds uw bijdrage overmaken op het 
rekeningnummer van onze gemeente (dat staat altijd achterop De Brug). 

Inmiddels hebben steeds meer mensen in onze gemeente ook de 
gelegenheid gehad om nader kennis te maken met ds. Jur Kruizinga. Het is fijn 
dat het pastorale werk nu weer goed op gang komt: veel mensen reageren 
heel positief op de bezoeken. Het blijkt ook dat Jur Kruizinga een bijzonder 
dienstbaar pastor is: als u deze Brug helemaal tot het eind hebt gelezen, dan 
weet u wat er wordt bedoeld. 

Tijdens onze gemeentevergadering hebben we gesproken over het 
aanstaande jubileumjaar: in 2023 mogen we gedenken dat onze gemeente al 
70 jaar bestaat. We willen daar graag aandacht aan besteden en zoeken 
mensen die zich willen inzetten: dat kan in de jubileum-commissie maar ook 
voor diverse taken. Zie ook de oproep van Bob Wijnstra in deze Brug: we horen 
graag wat u wilt doen. 

Het is de bedoeling dat er half december een nieuwe Brug verschijnt: een 
kerstnummer. Toch staan in deze uitgave ook al aankondigingen en diensten 
voor de kerstperiode en daarna. Dat doen we om alles tijdig bekend te maken, 
maar het valt door kerst en zo nu meer op. In die agenda staan ook altijd de 
kostersdiensten aangekondigd, maar in werkelijkheid loopt dat vaak anders. 
Door ziekte moet er nu worden waargenomen en dat doen ze steeds in 
onderling overleg: dank en respect daarvoor. Want elke zondag staat alles in 
De Componist weer klaar, zoals we dat gewend zijn. 

Aan het begin van 2022 konden er een aantal weken geen diensten 
worden gehouden door de toen geldende Corona-lockdown. Tijdens de 
gemeentevergadering is de fasering van voorzorgsmaatregelen toegelicht, 
zoals dat speciaal voor onze gemeente is uitgewerkt. Voor degenen die daar 
niet bij waren, staan de Corona-maatregelen ook achter in deze Brug. We 
hopen dat het allemaal niet zo nodig is en dat we de komende maanden alle 
geplande bijeenkomsten gewoon kunnen laten doorgaan, desnoods met extra 
voorzorgsmaatregelen. 

Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp.   
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Wijzigingen adressenbestand 
Opnieuw kan in deze rubriek de naam van Johan 

Huisman worden genoemd; bij de persoonlijke berichten 
kunt u lezen, dat hij besloot elders lid te worden. Daarom 
vervallen zijn gegevens uit ons adresboekje. 

Dat geldt ook voor Willem Danker: eigenlijk zou hier 
zijn nieuwe verpleegadres aan u worden doorgegeven, 
maar dat hoeft niet meer. Hij is op 15 oktober overleden; in 
deze Brug leest u zijn In Memoriam. 
 

 

Kerstmiddag in De Componist 
Op vrijdag 23 december is er vanaf drie uur in de Componist een kerstviering, 
speciaal voor senioren. Naast muziek en veel samenzang is er een korte 
overdenking door ds. Jur Kruizinga, met als thema: ‘Een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven.’ 
U bent welkom vanaf ’s middags half drie en wordt ontvangen met koffie, thee 

of chocolademelk en een kersttraktatie. Het wordt een 
traditionele kerstmiddag op een comfortabel tijdstip; in 
de sfeervolle zalen van wijkcentrum de Componist kunt 
u ontspannen bij tafels zitten.  
De bijeenkomst wordt geleid door ds. Jur Kruizinga, de 

samenzang wordt begeleid door Chris van Meerendonk, samen met andere 
muzikanten en zangondersteuning. Er worden van ouds bekende kerstliederen 
gezongen. 
Iedereen is welkom: de kerstviering in de Componist begint ’s middags om drie 
uur en duurt tot ongeveer half vijf. Toegang en plaatsen zijn vrij; er wordt een 
collecte gehouden voor de onkosten.  
Deze kerstviering wordt georganiseerd in samenwerking door Baptisten Gemeente Assen, 
Baptisten Gemeente “de Ark“ en de Evangelische Gemeente Assen en met ondersteuning 
vanuit Wijkcentrum De Componist. 
 

 

Gemeentevergadering 
Op zondag 23 oktober hebben we onze gemeentevergadering gehouden; als 
laatste punt op die vergadering ging het over ons jubileumjaar en dat leidde tot 
de meeste reacties en mooie suggesties. Toch was er ook wel interesse voor 
de eerdere agendapunten: de ontwikkelingen binnen Unie-ABC houden velen 
van ons bezig, maar de informatie over de komende landelijke vergadering 
(ALV) vindt u op een andere plek in deze Brug, bij de berichten van Unie-ABC. 
Ook de informatie over onze eigen fasering van Corona-maatregelen vond 
iedereen wel van belang, daarom werd het tijdens de vergadering ook 
toegelicht.  
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Maar omdat iedereen die informatie moet kunnen terugvinden, worden de 
Corona-maatregelen apart vermeld op een vaste plek in de Brug: achterin, voor 
de agenda met onze diensten. Verder waren er bij deze vergadering natuurlijk 
de bekende zaken, die we elke keer samen afhandelen, zoals het vaststellen 
van de notulen. 
Maar het gesprek kwam echt op gang, toen we over het komende jubileum 
gingen praten. Onze gemeente is opgericht in 1953; dus in 2023 mogen we 
het 70-jarig jubileum gedenken. Officieel was oprichting in februari, maar we 
kunnen het hele jaar jubileum-activiteiten houden, om het ook met de hele 
gemeente te vieren. Het lijkt een mooie gelegenheid om terug te kijken op veel 
dierbare herinneringen. Kort na het verzenden van de agenda met de 

aankondiging van dit punt kwam er al een schriftelijke 
reactie met leuke suggesties. 
Een belangrijke suggestie is, om de voorbereiding en 
uitvoering van jubileum-activiteiten samen aan te pakken 
zodat velen betrokken zijn bij zowel de voorbereidingen als 
de uitvoering. Er zou een jubileum-commissie moeten 
komen en een aanspreekpunt voor de jubileumactiviteiten. 

Bob Wijnstra wil daar de handen wel voor uit de mouwen steken: verderop in 
deze Brug schrijft hij al over de invulling en aanpak. Enkele andere mensen 
hebben toegezegd daar ook over te willen nadenken.  
Er kwamen allerlei suggesties en ideeën ter sprake: er zou bijvoorbeeld een 
jubileumlied kunnen worden gemaakt en een jubileumboek. Daarin zouden dan 
ook veel foto’s kunnen staan en dan vooral ook uit de eerste periode van onze 
gemeente. Die foto’s zijn soms lastig te achterhalen, maar families die al lang 
lid zijn worden uitgenodigd hun oude fotoalbums eens na te speuren, zodat ze 
leuke foto’s en verhalen kunnen maken. Van onze oudste leden is bekend, dat 
ze nog vol zitten met prachtige verhalen en mooie herinneringen: wie zou dat 
met hen samen kunnen gaan opschrijven? Dat is vast prachtig om te delen. 
Sommige suggesties zijn wellicht lastiger uit te voeren: een jubileumreis klinkt 
leuk, maar is voor veel ouderen niet meer mogelijk; misschien kan er wel een 
of ander jubileum-uitstapje worden geregeld. Verder moet er natuurlijk in ieder 
geval een jubileumdienst komen en daarvoor kunnen we ook oud-leden 
uitnodigen en andere belangstellenden. Er zou ook een gezamenlijke maaltijd 
kunnen worden gehouden, met tussen de gerechten door tijd voor leuke 
jubileumpresentaties. Als een deel van die ideeën kan worden gerealiseerd, 
dan belooft het komende jaar echt iets bijzonders te worden voor onze 
gemeente, mooi om naar uit te zien! 
De volgende gemeentevergadering is gepland op 23 april 2023; dat wordt dan 
dus een jubileumvergadering! We hopen dan dankbaar te mogen gedenken, 
dat de Heer onze gemeente al die jaren heeft gezegend. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp.  
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Baptisten Gemeente Assen 70 jaar (1953-2023) 
Een 70-jarig jubileum kan je niet zo maar aan je laten voorbijgaan. Daar moet 
iets feestelijks aan gekoppeld worden. Een exacte datum weet ik als 
“buitenstaander” niet. Het ontstaan van de BG Assen heeft haar oorsprong in 
een ver verleden. In het boek van Dr. G.A. Wumkes, ‘De opkomst en vestiging 
van het Baptisme in Nederland’ , kan je het volgende lezen:  

Op 15 mei 1845 begaf men zich naar de hoeve van Roelof Reiling (een 

voorouder van Lammy Molenaar-Reiling) aan de Nijveensche mond. Een 

schuurtje diende als kleedvertrek. Broeder J. Köbner van de baptistengemeente 

in Hamburg was de doper. Er waren zeven dopelingen. Hetzelfde symbolieke 

getal, waarmee de Hamburger gemeente begon. In de veenvaart, ongeveer 

tweehonderd meter van de hoeve, was een ondiepte, die zich bij uitstek voor de 

doop leende. Köbner, als doper, daalde af in het water. Hij werd gevolgd door 

Johannes Elias Feisser, de scheepskapitein Arend Speelman uit Nieuwe Pekela, 

Roelof Reiling en zijn vrouw Geertruida Teissens, alsmede drie broers Willem, 

Jannes en Hendrik Kruit allen uit Gasselternijveen. Na de doop keerde men terug 

naar de hoeve, waar Feisser door Köbner tot herder en leraar werd geordend en 

Roelof Reiling tot diaken. Hiermede was de eerste “gemeente van gedoopte 

Christenen” in Nederland openbaar geworden. 

Hierna werden nieuwe gemeenten gevormd, die met uitzondering van de 

gemeente Haarlem allen in het noordoosten van het land waren gevestigd. 

Op 28 juli 1880 werd in een samenkomst besloten zich te constitueren tot een 

“Unie van gemeenten van gedoopte Christenen”. Een half jaar later, op 26 

januari 1881, kwam men weer bijeen in het kleine Foxhol, waar men instemde 

met de concept-statuten. 

En in 1953 werd er gestart met een Baptisten Gemeente in Assen. Het zou 
best kunnen dat de begindatum ergens in februari 1953 ligt. Echt belangrijk is 
de precieze datum niet, want het is een jubileumjaar. Een feest kan altijd 
gehouden worden. Als we de bijbel openslaan bij Spreuken 15:15, dan lezen 
we dat het leven voor een blijmoedig mens altijd een feest is. Het is fijn om 
iedere zondag (ook een feestdag) blije mensen te zien, maar… om iets moois 
te doen voor een feest is er meer nodig dan alleen maar die blije gezichten.  
Wellicht dat u herinneringen heeft, als u terugdenkt aan de afgelopen 70 jaar. 
Misschien kunt u ze zelfs toelichten met behulp van foto’s (worden weer 
teruggegeven). 
Graag willen we informatie ontvangen en zo mogelijk beeldend bundelen. 
U kunt als u informatie heeft, deze 

- afgeven bij degene, die bij u op bezoek komt 

- meenemen op een zondag naar de dienst 

- vragen of ondergetekende of er iemand anders bij u langs komt 

De Jubileumcommissie, 
Bob Wijnstra  
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Zondagsschool 
In oktober waren we druk met het verzamelen van speelgoed, toiletartikelen, 
schoolspullen en schoenendozen: we willen weer veel kinderen blij maken met 
zo’n doos. Enkele dames hadden de afgelopen tijd al gebreid, gehaakt of 
genaaid om etuis, tasjes, poppenbedjes en poppekleren te maken. Verder 
kregen we schoolspullen voor in de etuis, zeep, tandenborstels, tandpasta, 
bekers, sokjes, ondergoed en speelgoed. De komende weken versieren we 
nog dozen en vullen ze met alles wat er 
gekomen is. Als er nog wat bij gekocht moet 
worden, dan doen we dit meestal bij de 
tweedehandswinkel, want daar kun je meer 
kopen voor hetzelfde geld. 
Op 18 en 19 november worden de dozen uit 
deze regio weer ingezameld bij BG De Ark: Gea 
en Aly doen dat daar samen met Harry en 
Jeanette Schaaphok. Het is gezellig om zo 
samen bezig te zijn. Het kan wel druk zijn om 
alle dozen te controleren en eventueel bij te 
vullen. Daarna is het een hele kunst om die 
dozen op de juiste wijze in de containers te 
stapelen, want niet alle dozen zijn hetzelfde 
formaat. Het lukt toch altijd wel en daarna 
worden de containers omwikkeld met plastic, 
zodat er niks uit kan vallen. 
Mocht u nog een gevulde schoenendoos klaar hebben staan, dan kan die nog 

mee: u kunt dat dan nog inleveren bij de dienst of bij 
Aly thuis. Alvast bedankt namens de kinderen, ook 
voor de giften en bijdragen; want dat geld is nodig 
voor het verzenden.  
Bij onze zondagsschool-bijeenkomsten zullen we in 
november stilstaan bij de verhalen van Job. Eind 
november starten we met het Adventsproject “Ik kan 
niet wachten …”: u kunt daar elders in de Brug meer 
over lezen.  

Met kerst zullen de kinderen in onze eigen gemeente ook weer een tasje met 
inhoud krijgen: er zal voor iedereen een mooi 
leesboek in zitten, en daarbij iets leuks voor 
kerst en iets lekkers. Mocht u hiervoor een 
bijdrage willen geven, stuur dat dan naar 
onze penningmeester en vermeld daarbij dat 
het voor de zondagsschool-kerst is. Dan 
regelt Jelle dat het goed terecht komt. 
De zondagsschoolleiding  
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Advent: Ik kan niet wachten … 
Bij onze diensten in de periode van Advent en 

Kerst wordt weer gebruik gemaakt van 
projectmateriaal van BijbelBasics van het 
Bijbelgenootschap. Het thema is “Ik kan niet 
wachten” en dat gaat er natuurlijk over hoe wij ons 
voorbereiden op de komst van de Heer. 

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het 
woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten Jezus’ 
komst. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst 
als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. 
Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op 
dat Hij terugkomt uit de hemel. 

Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel 
wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. 
Dit krijgt vorm in het wachten op een messias en verlosser. In het kerstverhaal 
wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God 

en mensen, en laat ons al iets van 
Gods nieuwe wereld zien. Na zijn 
dood, opstanding en hemelvaart 
wachten we op zijn terugkomst en 
op het doorbreken van Gods 
goede nieuwe wereld. 
Bij de diensten in de kerk is er een 
poster, die de verwachting van de 
verschillende Bijbelse personages 
laat zien. Op de eerste zondag van 
advent lezen we over deze 
verwachting van Jezus’ terugkomst 
uit de hemel. Op de zondagen 

daarna ontdekken we hoe Maria, Jozef, Simeon en Hanna, en de wijze mannen 
elk op hun eigen manier wachten op de vervulling van Gods belofte. De kring 
wordt steeds groter. De wereld wacht. Wacht je mee? 
Voor elke zondag is er dus een thema en een Bijbelgedeelte: 

1e advent – 27 november:  
Wachten op de dag dat Jezus terugkomt - Jakobus 5:7-8 

2e advent – 4 december:  
Maria wacht op de komst van Jezus - Lucas 1:26-38 en 1:46-55 

3e advent – 11 december:  
Jozef wacht op de komst van Jezus - Matteüs 1:18-24 

4e advent – 18 december:  
Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus - Lucas 2:22-40 

Kerst – 25 december:  
Wijze mannen verwachten de nieuwe koning - Matteüs 2:1-12  
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Vrouwencontact 
Op woensdag 14 september kwamen we weer bij elkaar in De Componist. Aly 
opende met het gedicht ‘Geborgen’ van Joke van Sliedregt. Dit gedicht stond 
op de liturgie van Anneco Janssen haar uitvaart. Ook zongen we lied 391 
‘Groot is Uw trouw’. Hierna vertelde Aly over de laatste dagen van Anneco, 
zoals ze dat van Renate (haar dochter) had gehoord. We spraken er samen 
nog over en deelden de herinneringen aan haar. We vonden haar een sterke, 
lieve, behulpzame vrouw, die veel tegenslagen heeft gehad, maar er meestal 
sterker weer uit kwam. Het was fijn voor haar, dat ze de laatste jaren van haar 
leven veel met haar kinderen en kleinkinderen kon optrekken. Hierna luisterden 
we naar het lied ‘Tot aan die dag’ van Gerald Troost (Opw. 665). 
Daarna ging Aly ons voor in gebed. We zongen lied 21 uit het supplement ‘Heer 
onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’. We luisterden naar het verhaal ‘Misschien 
maar beter zo …’ uit het blad ‘Elisabeth’. Dit verhaal ging over een koning en 
zijn minister, die samen op jacht gingen. De koning schoot vaak mis en de 
minister zei dan ‘misschien maar beter zo …’. Later raakte de koning gewond 
en moest een vinger missen. De minister zei weer ‘misschien maar beter zo 
…’. Toen liet de koning die minister in de gevangenis zetten. Op de dag ging 
de koning alleen jagen en werd gevangengenomen door een groep idolen, die 
hem wilden offeren aan hun God. Toen ze echter zagen dat hij een vinger 
miste, lieten ze hem vrij. Hij liet de minister vanuit de gevangenis bij hem 
komen en vertelde wat er was gebeurd. De minister zei ‘misschien maar beter 
zo …’, want als ik met u op jacht was gegaan dan hadden ze mij geofferd. Wij 
vragen ook vaak dingen aan God en verwachten dat het dan ook zo gebeurt, 
maar God doet het op Zijn manier. Soms zien we dat achteraf en soms niet of 
veel later in ons leven. We zongen nog een couplet van lied 21 uit het 
supplement. 
Het verhaal ‘Het was alsof Jezus alles van me afspoelde’ hoorden we hierna. 
Dit ging over mevr. Dekker die een Alpha-cursus volgde en een weekend met 
deze groep wegging. Tijdens dat weekend hadden ze bij een kruis op een 
potscherf iets moeten schrijven, wat er in hun leven kapot was gegaan. Zij 
schreef er op wat haar bezighield in haar leven en legde dit bij het kruis neer 
en ging er lang naar zitten kijken. Ze voelde net of Jezus alles van haar 
afspoelde en ze een nieuw mens werd. Hierna zongen we nog de andere 
coupletten van lied 21 uit het supplement. We luisterden naar het gedicht 
‘Zonder ballast’ van Ina van der Beek uit het boek ‘Adem om te leven’. Ook al 
heb je verdriet, zorgen, vragen, problemen en pijn; breng het bij de Heer. Door 
het offer van Zijn leven is alles vergeven en mag je Zijn kind weer zijn.  
We sloten dit gedeelte af met lied 374 ‘Ga nu uw gang, Heer’ en luisterden 
naar het verslag van juni en over ons etentje in de Ponderosa. We keken wie 
er een kaart van ons zou krijgen voor verjaardag of ziekte. Anke en Jenny 
zullen de volgende keer het programma verzorgen.  
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Aly deelde de dankofferdoosjes uit, zodat we die weg 
kunnen brengen. Iedereen nam er wat  mee en anderen 
kunnen we in de kerk uitdelen of worden verstuurd per 
post. 
Hierna kregen we koffie of thee en iets lekkers en werden 
de kaarten getekend om te versturen. Anke inde de 
contributie.  
Na nog wat gepraat en overlegd te hebben, luisterden we naar het verhaal 
‘Fietstocht bij de Merwede’ uit het blad ‘Zonnewende’. Bas zat bij zijn oma 
achterop de fiets en ze gingen naar de rivier om boten te kijken. Ze zagen 
eenden en zwanen lopen aan de kant. Een eend was dood, maar Bas zei dat 
zijn opa die wel kon maken. Hij zou het straks wel tegen hem zeggen en liep 
weer door. Oma dacht ‘wat een vertrouwen heeft hij daarin’, hadden wij dat ook 
maar in onze Vader in de hemel. Ze gingen met de veerpont heen en weer en 
dan vraagt Bas of ze nog een keer mochten. Ze gingen wel zes keer en daarna 
naar huis op de fiets. Bas rende door een plas voordat hij op de fiets ging en 
daarna met z’n vieze schoenen over oma’s witte schoenen heen: ze waren 
helemaal vies. Ze mopperde op hem, maar hij zei ‘zwaaien oma, naar de baas 
van het pontje’ en hij zwaaide met beide armen. Achterop de fiets zong hij 
‘Hoger dan de blauwe luchten’ en ‘Weet dat je de vader kent’. Wat een 
vertrouwen sprak daaruit: dat zouden wij ook moeten hebben.  
We spraken nog verder over vertrouwen hebben in God en luisterden naar het 
lied ‘weet dat je de vader kent’. Aly stelde nog voor om iets op een papier te 
schrijven, over hoe je een parel in God’s hand bent. We vonden het moeilijk 
om daar iets over op te schrijven, maar er werd nog wel verder over gepraat. 
Hierna namen we afscheid van Fenna Brouwer. We hebben allemaal iets 
opgeschreven op een vel papier en dat is in een map verzameld: dat gaven we 
haar mee als herinnering aan Vrouwencontact. Hierna zongen we nog lied 595 
‘Genade wensen wij’ en werd het gedicht ‘Gebed om vrede’ voorgelezen. 
Daarna ging Aly ons voor in dankgebed. 
 
 

Onze volgende bijeenkomst van Vrouwencontact was op woensdag 12 
oktober. 
Een paar dames waren niet aanwezig; zr. Thea Zuidema vierde vakantie met 
haar dochter en zr. Anneke Winter was gevallen haar fiets….fijn dat zr. 
Molenaar er wel was! 
De middag was voorbereid door de dames Duursema en Gorter. Deze laatste 
heette ieder welkom en opende met gebed. We zongen lied 377; 1e vers; Daar 
is een helper… Zr. Gorter vertelde over Paulus; over wat hij allemaal mee 
had moeten maken, maar hij voelde zich gelukkig gesterkt door zijn Heer en 
Heiland; we zongen ook de coupletten 2 en 3 van hetzelfde lied. 
Daarna las ze een stukje uit Zonnewende over eenzaamheid; toevallig (maar 
wat is toeval) had zr. Duursema ook een gedicht hierover opgezocht... 
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Stuur eens een kaart…! We zongen ook nog Dank, dankt de Heer en Er is een 
helper, groot van kracht…. 
Toen was het tijd voor het besluitenverslag; het werd voorgelezen door Aly. Er 
worden ook kaarten verstuurd, deze keer naar Jelle, Alco van Spengen, Henk 
en Bertha Winters, en Max Wolthuis. De contributie werd opgehaald en we 
dronken koffie/thee. 
Daarna had Jenny het programma voorbereid… nou dat hebben we geweten... 
een Bijbelse kwis ... maar de moeilijkheidsgraad was voor zeer gevorderden, 
b.v. een vraag was: Wat betekent Sjema Jizrael ... antwoord: Hoor Israël …  
en zo nog 28 vragen … 
De grote winnaars waren Anja en Aly. We hebben er in ieder geval veel van 
geleerd! Besloten werd nog met gebed en daarna wenste zr. Gorter ons, mede 
namens zr. Duursema, wel thuis! Het was weer een gezellige 
en vooral leerzame middag! 
De volgende keer is op woensdag 16 november en dan staan 
wij ook nog stil bij de ‘Baptisten Vrouwen Wereld 
Gebedsdag’. We houden daarvoor geen aparte bijeenkomst 
op de eerste maandag van november, maar we vieren deze 
gebeurtenis op 16 november. 
 

 

Anne Gietema tegen Eenzaamheid 
In de Asser Courant was de afgelopen maand 

te lezen, hoe Anne Gietema zich inzet om aandacht 
te vragen voor eenzaamheid. Samen met wethouder 
Jan Broekema heeft Anne het eerste ‘1K Z1E J3’ 
bankje in Assen onthuld. Dit gebeurde tijdens de 
Week tegen Eenzaamheid. Het bankje bij het station 
is de eerste van een reeks bankjes in Assen; het 
plaatsen is een initiatief van ‘113 Zelfmoord-
preventie’; daaraan doen al ruim 50 gemeentes mee.  

In Assen komen in elke wijk dergelijke bankjes, 
die bedoeld zijn als plek om even de tijd te 
nemen en elkaar te zien en te horen hoe het 
werkelijk met iemand gaat. Op de bankjes komt 
een goudkleurige plaquette met de tekst: ‘Een 
goed gesprek begint met iemand écht zien’. 
Daarbij staat ook een QR-code die leidt naar 
een pagina waar men een gratis een korte 
online-training kan doen om te leren hoe het gesprek over zelfdoding te voeren. 
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid werd er op diverse plekken in Assen 
gratis koffie uitgedeeld om aandacht te vragen voor eenzaamheid.  
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Klaverjasdrive in het ‘Open Huis’ 
We willen de saamhorigheid en het contact tussen 
mensen extra versterken door het organiseren van 
o.a. een klaverjasmiddag. Sport en spel brengen 
mensen dichter bij elkaar: je ontmoet en praat met 
elkaar in een ongedwongen sfeer. Kom en ervaar zelf de sfeer in het Open 
Huis doe mee met de Klaverjasdrive op zaterdag 19 november van 14 – 17 uur 
 

 

Het doel van het Open Huis is: bieden van gastvrijheid, omzien naar de naaste, 
barmhartigheid en solidariteit zijn onze kernbegrippen. 
Het Open Huis is in de eerste plaats een huis waar iedereen 
welkom is. Het is een inloophuis waar iedereen zich thuis kan 
voelen. Een huiskamer gevoel bieden is dan ook één van de 
belangrijke taken van het Open Huis. Dat proberen we op 
enkele dagdelen per week met al onze vrijwilligers te 
bereiken. 
Aan het eind van dit jaar neemt Maria Dreesens (secretaris) 
afscheid als bestuurslid van het Open Huis. Daarom zoekt 
men een nieuw bestuurslid, bij voorkeur met ervaring in 
secretariaatswerk. Een dringende oproep aan iedereen, die 

het Open Huis een warm hart toedraagt, om zich aan te melden.   
Een beschrijving van de taken is te vinden op website: 
www.openhuisassen.nl/vacature(s). Wij hopen dat u wilt meebouwen aan een 
dak voor mensen die hulp nodig hebben. 
Omdat de openingstijden met ingang van 1 januari worden verruimd, is het 
Open Huis ook op zoek naar vrijwilligers die één dagdeel per 3 à 4 weken willen 
meedraaien als gastvrouw, -heer. Een dagdeel bestaat meestal uit ongeveer 3 
uur. Maar als u niet iedere 3 à 4 weken kunt, maar wel een andere frequentie, 
dan overleggen we dat graag met u. Voor contact en inhoud van deze functies 
kunt u contact opnemen met onze voorzitter dhr. Jans Enting telefoonnummer 
06 – 5126 9377 of email info@openhuisassen.nl. 
 

Als u wilt kennismaken met het werk in het Open Huis, dan kunt u ook eens 
binnenlopen. De openingstijden zijn:  

Woensdag:  10:00 – 12:00 uur 
Zaterdag:   14:00 – 17:00 uur 
Zondag:   14:00 – 17:00 uur 

Vanaf 1 januari ook op vrijdag, van 15:00 – 17:00 uur. 
 

Bezoekadres: 
Open Huis Assen, Brink 25, 9401 HT Assen, telefoon: 0592 – 316 102 
Website: www.openhuisassen.nl  /  Email: info@openhuisassen.nl 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Maria Dreesens 06 – 4529 5481 of met Jans Enting 06 – 5126 9377.  

http://www.openhuisassen.nl/vacature(s)
http://www.openhuisassen.nl/
mailto:info@openhuisassen.nl
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Duurzaamheid ook belangrijk voor kerken 
Begin oktober kwamen diverse kerken uit Assen weer bij elkaar om te praten 
over duurzaamheid. Sommige kerken zijn daar 
heel bewust mee bezig; anderen zoeken nog 
hoe ze duurzaamheid een plek kunnen geven. 
Naast kerken gaat het ook om andere 
‘levensbeschouwelijke organisaties’, zoals het 
Humanistisch Verbond. 
De humanisten hebben een landelijk plan voor 
‘Eco Humanisme’, maar zijn op zoek naar 
manieren om dat overal gestalte te geven. Daarbij is een belangrijke vraag, 
hoe je mensen voor zo’n doel in beweging krijgt. Een advies kan dan zijn om 
niet teveel tegelijk te willen doen, maar klein te beginnen met dingen die 
passen en die je kunt overzien. 
De bijeenkomsten in Assen worden georganiseerd door ‘Solidair Groningen & 
Drenthe’, waar ze veel ervaring hebben met maatschappelijke projecten. Van 
oorsprong is het een katholieke organisatie; tegenwoordig zijn ze actief op 
allerlei terreinen waar het volgen van Jezus vorm kan krijgen in sociale doelen 
binnen onze huidige maatschappij. 
‘Solidair Groningen & Drenthe’ werkt samen met veel andere organisaties om 
projecten van de grond te krijgen. Bij dit duurzaamheidsproject is de 
Hanzehogeschool Groningen betrokken: zij bieden kennis op allerlei terreinen 
en kunnen bijvoorbeeld onderzoek doen. Op het gebied van duurzaamheid 
hebben ze al veel informatie verzameld over het gedrag van mensen rond dit 
onderwerp. Vanuit deze samenwerking kunnen kerken hulp krijgen om 
duurzaamheidsprojecten te starten, bijvoorbeeld door een goed uitgewerkt 
plan te maken.  
Want duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor iedereen binnen kerken: 
van voorgangers en bestuurders enerzijds tot beheerders en werkgroepen 
voor pastoraat en diaconaat anderzijds. Duurzaamheid heeft ook te maken met 
veel actuele maatschappelijke thema’s: kunnen boeren worden geholpen bij 
stikstofproblemen en kunnen minder draagkrachtigen worden gesteund bij 
energie-armoede? 
Omdat er binnen sommige kerken al beproefde initiatieven zijn, is het de 
bedoeling om die met elkaar te delen zodat het elders ook kan worden  
gebruikt. Dat kan door ideeën en projecten te beschrijven en centraal op een 
website beschikbaar te stellen; gecombineerd met een nieuwsbrief en 
presentaties in bijeenkomsten. Verder is een idee om midden volgend jaar een 
festival te organiseren, waar al die projecten op een aantrekkelijke manier zijn 
te bekijken.  
Op 15 november is er weer een gezamenlijke bijeenkomst in Assen: als je zin 
hebt daar ook naar toe te gaan, laat dat dan even weten. 
Bert Middelkamp  
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Foto’s van toen 
Lieve mensen;  
Hierbij een heel oude foto... zeker meer dan 20 jaar geleden... 
Weet u het nog... we hebben toen - als gemeente - een busreis gemaakt naar 
het Zuiderzeemuseum...  
Het was een heel eind in de bus, maar uiteraard werd onderweg genoten van 
koffie/thee, lunch en een warme maaltijd ... 
Valt het u ook op, dat al zoveel mensen op zo’n foto inmiddels overleden zijn; 
maar toch wel leuk dat op deze manier oude tijden weer herleven ...!! 
Weet u nog in welk jaar deze foto is gemaakt? 
 

 
 

Hebt u ook nog een oude foto ...? Dan willen we die ook graag een keer 
plaatsen. Na het inscannen krijgt u elke foto uiteraard onbeschadigd retour!  
 

Toen we bij onze gemeentevergadering spraken over het 
komende jubileum, werd er gevraagd, of er ook foto’s zijn 
uit de beginjaren van onze gemeente. Van die periode 
zitten er geen foto’s in het archief van de gemeente, maar 
sommige mensen waren hier ook al lid in die jaren ’60, ‘70 
en ‘80. Als u daar nog foto-albums van 

hebt, wilt u dan eens gaan zoeken? En weet u ook het 
verhaal bij die foto nog? U kunt mij of Bob Wijnstra daar 
heel blij mee maken. 
Anke Gorter.  
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Nieuws van Unie-ABC 
 

Algemene Landelijke Vergadering (ALV): Op 11 
november vanaf 13 uur hopen we elkaar als 
Unie-ABC gemeenschap te ontmoeten in de 

Regenboog Noord-gemeente in Veenendaal. De ALV begint met 
een gezamenlijke viering dat God goed is. In Jezus Christus zijn 
we met elkaar verbonden. Samen zingen, bidden en luisteren 
naar een overdenking van Marco Kälin, de voorganger van onze 
gastgemeente. 
In de loop van de middag is er twee keer een half uur pauze voor 
ontmoeting en gesprek. Verder ook informatie over Mission 

Partnerships: samenwerking tussen onze gemeenten en kerkplanters in 
gebieden waar weinig kerken zijn.  
Tussen beide pauzes neemt Marijn Vlasblom (docent 
seminarium) ons mee in een interactieve sessie over de Bijbel 
die spreekt en hoe wij dat verstaan. Marijn is projectleider van 
de millennial challenge, een project om met millennials de Bijbel 
te lezen. Met dit project werd het seminarium onlangs één van 
de winnaars van de jubileumsubsidie van Maatschappij van 
Welstand! Marijn deelt met ons uit die lessen en de ervaringen. 
Tijdens het vergaderblok aan het eind van de middag krijgen we 
een update uit onze werkorganisatie over het seminarium, het 
regiowerk en een pioniersproject. We nemen besluiten over Unie en ABC 
begrotingen voor 2023. Er zijn enkele gemeenten die onze gemeenschap 
willen verlaten: daar wordt meer informatie over gegeven. Verder nemen we 
afscheid van Hans Ottens en Geertje Plug, die stoppen als bestuurslid en van 
Ria van Harten, die afscheid neemt als medewerker; na 21 jaar! 
Als één van de laatste onderdelen van ons fusieproces bespreken we het 
concept voor de nieuwe statuten na de fusie van Unie en ABC. Hier wordt nu 
nog niet over gestemd. We sluiten het vergaderblok af met een korte 
presentatie van de nieuwe sprekerslijst: dit is een hulpmiddel voor gemeenten 
en sprekers om elkaar te vinden. 
Tot slot is er een gezamenlijke maaltijd voordat we weer huiswaarts keren. 
Naast afgevaardigden kunnen ook gemeenteleden de ALV bezoeken: het is 
voor iedereen een interessant programma. Op de website van Unie-ABC staat 
een ALV document met meer informatie over de locatie, sprekers en alle 
vergaderstukken. 
Bert Middelkamp en Petra Wilhelmus zullen onze gemeente daar 
vertegenwoordigen en kregen van de gemeentevergadering mandaat om te 
stemmen naar bevind van zaken. Bij onze gemeentevergadering werd nog 
gevraagd hoe het eigenlijk verder ging met dat voorstel voor een nieuwe naam; 
maar daarvoor was zo weinig draagvlak dat het voorstel is ingetrokken en men 
gewoon eerst maar verder gaat als Unie-ABC.   
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College op historische plek: onlangs kregen 
seminarium-studenten een dag college op 
een voor baptisten historische plek: in 
Gasselternijveen, waar de eerste 
Nederlandse baptistengemeente ontstond.  
Ze bezochten daarbij de plek, waar de 
eerste baptisten in Nederlandse wateren 
gedoopt werden. Voor velen begon die 
ochtend al vroeg om af te reizen richting het 
noorden. Ze werden hartelijk ontvangen met koffie en (zelfgemaakte) 
boterkoek door Janny van schenkerij Reiling Hoeve.  
Op die plek volgden ze ‘s morgens college over de pioniers John Smyth en 
Johannes Elias Feisser. Vervolgens gingen ze naar de plaats, waar in mei 
1845 Feisser en zes anderen zich lieten dopen in de Nijveensche Mond. 

Samen vormden zij een kleine 
gemeenschap, die de ‘Gemeente van 
Gedoopte Christenen’ werd genoemd. 
Na de colleges gingen de studenten nog 
naar de Baptisten Gemeente Stadskanaal 
Noord. Daar was een ontmoeting met leden 
van die gemeente en deelden ze met elkaar 
de geschiedenis van meer dan 175 jaar 
Baptisme die hier zijn wortels heeft.  

 
150 Psalmen bespreken: met z’n drieën alle 150 Psalmen bespreken in een 
dagelijkse podcast. Dat was oorspronkelijk het idee van Teun van der Leer, 
Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen 
Challenge, die in de eerste helft van 2022 werd gehouden. Achteraf zijn ze blij 
dat ze er meer collega’s bij hebben gevraagd, want het was behoorlijk veel 
werk. Uiteindelijk waren er acht voorgangers, een justitiepredikant en een 
docent van het Baptisten Seminarium. De podcasts duurden maar een minuut 
of acht, maar dat kostte vaak meer tijd dan het voorbereiden van een preek. 
Er  luisterden veel mensen naar de podcasts, via de website 
www.symfonievanhethart.nl: de bestanden zijn 70.000 keer gedownload.  
 

2022 Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners 

11 november Algemene Ledenvergadering Unie-ABC  
bij De Regenboog in Veenendaal 

25 november Conferentie ‘Bijbel in Beweging?!’ in Amsterdam 

2023  

20 - 22 maart Leidersconferentie Unie-ABC in Rijssen, thema: FRIS! 

  

http://www.symfonievanhethart.nl/
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Regio-ontmoeting Unie-ABC gemeenten 
Op maandag 3 oktober was er in Nieuw Buinen een ontmoeting voor alle 

gemeenten uit drie regio’s in Noord-Oost Nederland. Dergelijke regionale 
bijeenkomsten worden twee keer per jaar door het hele land gehouden voor 
alle Unie-ABC gemeenten. Dat is een basis van het regiowerk en helpt bij het 
ontwikkelen van een netwerk tussen gemeenten.  

Voorafgaand aan de Regio-ontmoeting was er op woensdag 28 
september een webinar: daarbij kon men kennismaken met het digitale 
leerplatform van Unie-ABC: dat bevat allerlei relevante modules over het 
raadswerk in gemeenten. Naast de basismodulen zijn er taakmodules waarbij 
in wordt gegaan op een specifieke raadstaak of portefeuille. 

Als voorbereiding op regio-
ontmoeting werd toen het blok 
‘Intergeneratieve gemeente’ getoond, 
wat deel uitmaakt van de module ‘Met 
het oog op missie en jeugd’. In het 
Leerplatform staat een stappenplan 
om in de gemeente aan de slag te 
gaan en zo een gemeente van alle 
generaties te worden. 

Tijdens de regioavond werd dat 
onderwerp verder besproken aan de hand van het onlangs verschenen boek 
‘Samen jong’. Er waren enkele mensen van de ‘Navigators’ die gemeenten 
kunnen ondersteunen bij zg. ‘intergeneratieve doelstellingen’. Het gaat erom 
dat mensen van verschillende generaties samen werken in onze gemeenten.  

In het boek staan zes 
kernwaarden en we konden voor 
onze eigen gemeente aangeven, 
welke waarde we met name 
herkenden. Velen dachten daarbij 
aan “een warme gemeenschap 
vormen”, naast natuurlijk “Jezus’ 
boodschap serieus nemen”.  

Verder waren genoemd: 
“Prioriteit voor de jongere generatie”, “Beste buren zijn”, “Hart voor jongeren 
hebben” en “Verantwoordelijkheid geven”. Dat laatste werd als voorbeeld 
verder uitgewerkt in gespreksvragen over leiderschapsstijlen. Bij die 
bespreking kwamen er ook direct reacties en voorbeelden van de aanwezigen 
ter sprake. 

Aan het slot was er een presentatie van CAMA-zending. Er werd ook 
samen gebeden en gezongen tijdens deze gezellige regio-ontmoeting, waarbij 
we in Nieuw-Buinen werden ontvangen met koffie met gebak. 

Bert Middelkamp  
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Digitale adventsretraite 
‘Het woord is mens geworden’ is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. 
De retraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt 
met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen 
zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de 
regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj. 
Om deel te nemen, kun je gratis inschrijven via www.adventsretraite.org 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met 
bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het 
geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van 

God intenser te beleven. Op 
zaterdagochtend tijdens de adventstijd 
kunnen deelnemers van de retraite 
meedoen aan een geleide meditatie via 
ZOOM. 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks 
twee digitale retraites, tijdens de advent 
en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen 
te helpen in hun gebed tijdens de speciale 
tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer 

bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 
 

 

Oratoriumkoor: Dona nobis pacem  (geef ons vrede) 
Het Oratoriumkoor COV Assen bestaat negentig jaar en dat is, na de 

pandemie, een bijzonder heuglijk feit. In de wereld is het erg onrustig, zeker nu 
vanwege de oorlog. Vreugde en verdriet, het is er allemaal en tegelijkertijd.  

Het Oratoriumkoor Assen 
zingt op 19 november Petite 
Messe Solenelle van G. Rossini. 
De Petite Messe Solennelle is 
feestelijke, maar ook ingetogen 
muziek in verbinding met de 
mensen, over ontferming, 
dankbaar zijn en blijven geloven in 
vertrouwen. De Petite Messe 

Solennelle besluit met een mooie wens in een ontroerende muzikale zetting: 
Dona nobis pacem: geef ons vrede! 

Het Oratoriumkoor COV Assen staat onder leiding van dirigent Marion 
Bluthard en wordt begeleid door Peter Cramer aan de vleugel en Wietse 
Meinardi op het harmonium. 
De Petite Messe Solennelle kunt u komen beluisteren op zaterdag 19 
november om 20 uur in de Adventskerk, Lindelaan 49, Assen.  

http://www.adventsretraite.org/
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Happietaria weer van start!  
Happietaria is hét pop-up restaurant 

van Groningen, dat volledig wordt gerund 
door vrijwilligers. Het geld dat we hiermee 
ophalen gaat naar een project van stichting 
Tearfund.  

Dit jaar is dit een project in Bangladesh, waarbij er wordt gebouwd aan 
een betere toekomst voor de kinderen en jongeren in dit land. Als gevolg van 
de klimaatcrisis vinden er in dit land veel overstromingen plaats, die de 
landbouw vernietigen. Ook is er sprake van sociale problematiek, zoals 
kinderarbeid en kindhuwelijken. Door te investeren in zelfhulpgroepen, leren 
mensen te anticiperen op overstromingen en leren ze de risico's van sociale 
problematieken herkennen en hierop in te spelen. 

Het mooie is; u kunt onderdeel zijn van dit gave project! We willen u dan 
ook van harte uitnodigen om in ons restaurant te komen eten, samen met 
bijvoorbeeld uw wijkkring/bijbelkring, taakgroep, diaconie of gezin. Daarnaast 
is het mogelijk om een avond vrijwilliger te zijn in ons restaurant. U kunt zich 
dan inzetten in de keuken, als bediening of achter de bar. Een geweldige 

ervaring om samen met leden van uw 
gemeente te doen; dit betekent veel lol terwijl u 
bijdraagt aan het goede doel! 

Happietaria is open van 17 november tot 
15 december aan de Henri Dunantlaan 2 
(Overwinningsplein). Reserveren of aanmelden 
als vrijwilliger kan via onze website: 
www.happietaria.nl/groningen 

Wilt u een donatie doen, dan kan dit via 
de QR code, of door een bedrag te storten op 
NL98ABNA0864322631 tnv Tearfund onder 
vermelding van Happietaria Groningen 2022. 

Hartelijk dank! Schuift u ook aan, voor een beter bestaan? 
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Als kanker je raakt 
Op 11 en 12 november organiseert de stichting ‘Als kanker je raakt’ een tweetal 
activiteiten in de Zuiderkerk, De Drift 46 in Drachten. 
Op vrijdag 11 november vindt er in deze kerk een benefietconcert plaats, 
waaraan zal worden meegewerkt door Interkerkelijk Mannenkoor Drachten 
o.l.v. Freddy Veldkamp, Fardau van der Woude (sopraan), Harm Hoeve 
(orgel), Sebastiaan Schippers (piano), Marthe van den Berg (dwarsfluit) en 
Janke van de Meulen (ladyspeaker).  
De avond begint om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,-; kinderen t/m 
12 jaar gratis. Kaarten zijn te verkrijgen via de website www.interkerkelijk 
mannenkoor drachten.nl, via de koorleden of aan de kerk. Er zal een collecte 
worden gehouden. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het werk 
van de stichting ‘Als kanker je raakt’.  
Op zaterdag 12 
november is er in 
dezelfde kerk een 
ontmoetingsdag ‘Als 
kanker je raakt’. Deze 
laagdrempelige dag is 
voor mensen met kanker, 
hun naasten, 
nabestaanden en andere 
belangstellenden. 
Muziek is in handen van 
Rob Favier. In de 
ochtend zijn er twee 
boeiende lezingen door 
Marinus van den Berg en 
Marieke van Lierop, 
waarna u een heerlijke 
lunch wordt aangeboden.  
Voor het 
middagprogramma is er 
keuze uit een aantal 
verschillende workshops. 
De dag is van 10.30 tot 
16.00 uur en aan 
deelname zijn geen 
kosten verbonden. Voor 
meer informatie en/of 
inschrijven: ga naar onze 
website www.alskankerjeraakt.nl. 
Stichting ‘Als kanker je raakt’ komt naar Drachten: van harte welkom!  
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Bericht van het Bijbelgenootschap 
 
Waardevolle cadeau-ideeën voor de komende feest-
maanden: verrassende geschenken voor jong en oud.  

 
NBV21 Standaardeditie: een prachtig 
boek voor Kerst. NBV21 is de Bijbelvertaling en dé Bijbel 
van de 21e eeuw. Dit is de standaard uitvoering, met 
stijlvolle linnen rug. Tot en met 31 december is deze Bijbel 
in prijs verlaagd van €38,- voor €28,-. 
 
 

Startbijbel met illustraties van Irene Goede: de ruim 180 
illustraties van Irene Goede maken deze Bijbel tot een 
leesboek waar je helemaal in op gaat. Maak kennis met 
verschillende soorten teksten die in de Bijbel staan, in een 

begrijpelijke Bijbelvertaling. 
 
In doeken gewikkeld: het kerstverhaal voor de 21e eeuw. 
Dit boek bevat het bekende kerstverhaal uit het Lucas-
evangelie in de NBV21, omlijst met fotografie van Selina 
de Maeyer.  
 
Nooit meer een kleurplaat - Beleef 

gouden momenten: een echt geloofsgesprek met kinderen: 
wat kan dat moeilijk zijn! Wat is er nodig om een waardevol 
geloofsgesprek te voeren met kinderen? Laat dit handboek 
jou inspireren om na te denken en aan de slag te gaan met 
kindertheologie.  
‘We willen je handvatten geven zodat je zin krijgt om zelf aan 
de slag te gaan, en zo een beleving te creëren vol ontdekken, 

plezier en verbinding. Omdat dat jou en het 
kind zoveel moois kan geven!’ 
 
Lees je Bijbel - op een manier die bij jou past: behoor jij ook tot 
die grote groep mensen die graag zou willen dat Bijbellezen 
een goede gewoonte wordt waar je inspiratie uit haalt voor je 
dagelijks leven? Maar ben je nog steeds op zoek naar een 
manier die bij jou past? Dan is dit boek voor jou. 
 

Bekijk en bestel de boeken op https://shop.bijbelgenootschap.nl/ 
 
Bron: www.bijbelgenootschap.nl  

https://shop.bijbelgenootschap.nl/
http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Gefaseerde Corona-maatregelen 
Er is speciaal voor onze gemeente een stappenplan 
gemaakt van Corona-maatregelen, gebaseerd op 
onze eigen ervaringen. De daarin genoemde 
maatregelen zijn allemaal gebaseerd op onze 
specifieke situatie in de Componist, waar we als 
kleine gemeente gebruik kunnen maken van ruime 
en goed verzorgde zalen. 
We hebben de afgelopen jaren zelf ervaren, hoe we 
het beste kunnen handelen om op een veilige manier 
diensten te houden en daarbij zorgvuldig om te gaan 
met voorzorgsmaatregelen. Die maatregelen zijn 
verdeeld in fases, gekoppeld aan de fasering die de 

overheid hanteert. 
Dus als het ministerie bekend 
maakt dat fase 2 gaat gelden, dan weten wij precies wat 
dat voor ons betekent: dat staat duidelijk in ons fasen-

plan. We hoeven dan niet elke keer te overleggen, welke maatregelen wel of 
niet worden genomen: voor elke fase is dat vastgelegd. 
We hopen dat het allemaal blijft meevallen in de komende periode, maar als 
het toch nodig is dan weten we dat we ook met meer maatregelen toch nog 
steeds goede en veilige diensten kunnen blijven houden. We vragen iedereen 
om persoonlijk ook alert te blijven en vooral te letten op de bekende 

basismaatregelen. 
In de loop van oktober 
werd bekendgemaakt, 
dat fase 2 ging gelden. 
Dat wordt dan ook 
aangegeven op de 

‘Corona-thermometer’ 
op de overheidswebsite. 
Voor onze gemeente 

hanteren we dan ook fase 2; dat zijn dus een paar extra maatregelen bovenop 
de maatregelen van fase 1. De overzichten met de gefaseerde Corona-
maatregelen liggen 
ook altijd in De 
Componist. Als u er 
vragen over heeft, 
neem dan gerust 
contact op met een 
van de 
bestuursleden of de 
kosters. 
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Diensten 
 

Zondag 13 november 20 november 

Voorganger Jannes Hofman Jan Brouwer 

Begroeting Wietze Gorter Wietske Moddejonge 

Mededelingen Bert Middelkamp Jelle Hoekzema 

Raadskamer Anne Duursema Gea Buwalda 

2e collecte Goede doelen Kinder- en Jeugdwerk 

Bijzonderheden  Eeuwigheidszondag 

Begeleiding Bob Wijnstra Henk Samplonius 

Geluid Karin Middelkamp Gerrit Buwalda 

Beamer Karin Middelkamp Marleen Samplonius 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda 

Koffie Fam. Duursema Fam. Buwalda 

Koster Wietze Gorter Jaap van Spengen 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

27 november 4 december 11 december Zo 

Bert Wijchers Jan Foppen Wolter Greven Vo 

Gerrit Buwalda Petra Wilhelmus Wietze Gorter Bg 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda Jelle Hoekzema Me 

Bert Middelkamp Anke Gorter Petra Wilhelmus Ra 

Gem. activiteiten Huisvesting Vieringen Co 

1e Advent 

2e Advent 
 
Viering Heilig 
Avondmaal 

3e Advent Bz 

Henk Samplonius Henk Samplonius Henk Samplonius Be 

Wietze Gorter Hans Romijn Gerrit Buwalda Ge 

Hans Romijn Marleen Samplonius Karin Middelkamp Bm 

Aly Middelkamp Petra Wilhelmus Aly Middelkamp 
Cr 
 

Zo 

Fam. Middelkamp 
Wietske Moddejonge 
en Jantje Bos 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Kf 

Jelle Hoekzema 
waarneming i.o. 

Wietze Gorter Jaap van Spengen Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 18 december KERST 25 december 

Voorganger Jur Kruizinga Jan Brouwer 

Begroeting Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus 

Mededelingen Anke Gorter Bert Middelkamp 

Raadskamer Jelle Hoekzema Gea Buwalda 

2e collecte Open Huis Kerstdankoffer 

Bijzonderheden 4e Advent Kerstviering 

Begeleiding 
Marleen Samplonius 
en Karin Middelkamp 

Henk Samplonius 

Geluid Wietze Gorter Hans Romijn 

Beamer Hans Romijn Karin Middelkamp 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Gea Buwalda Aly Middelkamp 

Koffie Fam. Duursema Fam. Middelkamp 

Koster Jelle Hoekzema 
waarneming i.o. 

Wietze Gorter 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 2023 
 

Nieuwjaarsdag 
1 januari 

8 januari 15 januari Zo 

Nieuwjaarsvisite Bert Wijchers Jan Foppen Vo 

Begroeting 
met de 

beste wensen 

Gerrit Buwalda Wietze Gorter Bg 

Petra Wilhelmus Jelle Hoekzema Me 

Geen dienst, 
maar wel een 

nieuwjaars- 
ontmoeting 

Jelle Hoekzema Anke Gorter Ra 

Vieringen N.B.G. Co 

 
Viering Heilig 
Avondmaal 

 Bz 

 
Henk Samplonius Henk Samplonius Be 

 Gerrit Buwalda Karin Middelkamp Ge 

 Marleen Samplonius Karin Middelkamp Bm 

 Gea Buwalda Petra Wilhelmus 
Cr 
 

Zo 

Passende traktatie 
bij koffie of thee 

Fam. Buwalda 
Wietske Moddejonge 
en Jantje Bos 

Kf 

Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Wietze Gorter Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 
 

7 november 
en 12 december 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergaderingen 
thuis bij een van  
de bestuursleden 

 

16 november 
en 14 december 
om 14:30 uur 
 

Vrouwencontact  in de Componist 

 

Vrijdag 23 december 
om 15:00 uur 
  

Kerstmiddag 
voor senioren 

in de Componist 

2023 
 

 Zondag 1 januari  
vanaf 10:00 uur 
 
 

Nieuwjaarsvisite in de Componist 

 

De verjaardagskalender 
 

Op    6-11  wordt   Anja van Duivendijk   70 jaar 
Op    8-11  wordt   Marijke van Spengen-Ekkelenkamp  65 jaar 
Op  15-11  wordt   Martha Springer-Blank   89 jaar 
Op  15-11  wordt   Thora Wijnstra-van Leeuwen  74 jaar 
Op  20-11  wordt   Jan Hoekstra     90 jaar 
Op  20-11  wordt   Marja Middelkamp    40 jaar 
Op  23-11  wordt   Trea Eisses-Molema   66 jaar 
Op  30-11  wordt   Anke Gorter-de Heus   77 jaar 
 

Op  13-12  wordt   Greta Koudenburg-Grooten    60 jaar 
Op  16-12  wordt   Karin Middelkamp      29 jaar 
Op  26-12  wordt   Henk Warrink      68 jaar 
 

2023 
 

Op    6-1    wordt   Anne Duursema      83 jaar 
Op    6-1    wordt   Martin de Jonge      45 jaar 
Op  11-1    wordt   Jenny Duursema-Boskers    82 jaar 
Op  11-1    wordt   Bert Duursema      54 jaar 
Op  16-1    wordt   Lammert Tuinema      71 jaar 
Op  20-1    wordt   Jantje Bos-Postema     82 jaar 
 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst! 
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En dan nog even dit … 
Vaak zitten we bij ons thuis ons te verbazen over onze mooie kleine gemeente. 
We zijn met zo weinig maar het is zo veel wat wij elkaar te bieden hebben. 
Juist omdat we met zo’n klein groepje zijn is er veel aandacht voor elkaar.  
We hebben dat laatst ook nog weer eens benoemd tijdens onze gemeente-
vergadering. In lief en leed staan we elkaar bij en zijn we er voor elkaar. 
Natuurlijk op zondag als we elkaar ontmoeten maar ook op andere momenten 
als we aandacht geven aan elkaar.  
Een telefoontje of een kaartje is vaak van grote waarde. Ook is er onze “Brug” 
waarmee we op de hoogte worden gehouden van al het wel en wee binnen de 
gemeente maar ook daarbuiten.  
Bovendien hebben we natuurlijk onze dominee/pastoraal werker Jur Kruizinga, 
die regelmatig op bezoek komt bij de ouderen in onze gemeente. Hij staat ze 
met raad en daad bij, zo bleek onlangs uit een telefoontje dat ik ontving van 
één van onze ouderen, laten we haar voor het gemak Renate noemen.  
Op het moment dat Jur haar bezocht had ze behoorlijk last van een 
blaasontsteking. Eigenlijk vond ze niet dat haar kwaal op dat moment 
voldoende aandacht 
kreeg van het personeel 
en ze had daarom haar 
plasje maar zelf 
opgevangen om het aan 
een nader onderzoek te 
laten onderwerpen.  
Toen ze een zuster 
daarmee confronteerde 
en er gezamenlijk werd 
geconstateerd dat “het 
plasje” inderdaad nader 
onderzocht moest worden 
werd haar verteld dat er 
eigenlijk niemand 
beschikbaar was om het 
weg te brengen. Onze Jur 
maakte zich onsterfelijk 
en ongekend populair met 
de uitspraak “dan doe ik 
dat wel”. 
Één lettertje scheelt het maar. Pastoraat werd zomaar “plastoraat” !  Waarin 
een kleine gemeente groot kan zijn. 
 

Henk Samplonius 
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Samenkomsten   in de ‘De Componist’, Paganinilaan 15, Assen  

Elke zondag dienst: aanvang 10:00 uur - na afloop koffiedrinken  

Secretaris 
postadres 

Bert Middelkamp, Kennemerland 44,  
9405 LK Assen, telefoon 0592 - 35 61 95 

Penningmeester 
 
bijdragen          
en giften 

Jelle Hoekzema, Kersenhof 12, 
9408 AS Assen, telefoon 0592 - 46 12 96 
rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81  
t.n.v. Baptisten Gemeente Assen (ANBI-geregistreerd) 

Website 
Facebook  

www.baptisten-assen.nl 
www.facebook.com/groups/BaptistenGemeenteAssen 

  

DE BRUG is een uitgave van de Baptisten Gemeente Assen. 
We vragen een bijdrage van € 15,- per jaar voor De Brug; u kunt dat overmaken  

op rek.nr. NL87 INGB 00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen. 
Kopij per e-mail aan DeBrug@baptisten-assen.nl 

 

 

DRUKWERK 
 
Afzender: 
Kennemerland 44 
9405 LK Assen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baptisten-assen.nl/
mailto:DeBrug@baptisten-assen.nl

