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Ter overdenking 
Een teken van God (Jesaja 7:1-14)  
 

Zoals nu Oekraïne en Taiwan worden bedreigd door grootmachten als 
Rusland en China, zo werd eens het tweestammenrijk Juda bedreigd. Samen 
met Israël of Efraïm (het tien stammenrijk) trok Aram (Syrië) naar Juda om het 
te annexeren. Achaz, de koning van Juda, is doodsbang. Maar Jesaja mag 
hem zeggen: waar u bang voor bent, zal niet gebeuren.  

Om hem te helpen dit te geloven mag hij God om een teken vragen. Als 
Achaz weigert, zegt Jesaja: God zelf zal u (meervoud!) een teken GEVEN. Dit 
Woord is voor heel het volk. God wil hen een teken geven dat Hij met én bij 
hen is. God helpt zijn volk om in bange tijden te geloven: God is niet tegen 
maar vóór ons!  

De jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren en zij 
zal hem Immanuël noemen. 

Dat is het teken! Het belangrijkste van dit teken is dat deze jonge vrouw 
- in antwoord op Gods Woord uit de mond van Jesaja - haar zoon Immanuël 
zal NOEMEN.  

Zij zal met haar mond belijden wat ze in haar hart gelooft: Immanuël, God 
is met ons. Dat zal zij doen in een tijd van zorgen, strijd en moeite als vijandige 
legers Jeruzalem belegeren. Haar geloof is het teken dat God geeft. 

Hoe bijzonder is het als er mensen zijn -jongeren én ouderen- die in de 
donkere, bange dagen, waarin de wereld of zij zelf soms verkeren, met hun 
mond belijden wat ze in hun hart geloven. Dat ze spreken van God die erbij is 
en zal redden. Die eeuwig leven geven zal, ook al zijn er op dit moment zonden, 
legers en ziektes en zoveel andere bedreigingen die op onze ondergang uit 
zijn. Het  zal niet gebeuren, zegt God. Dat geloven is advents-geloof! 

De jonge vrouw had advents geloof. 
Daarom noemde ze haar zoon Immanuël en zo 
was in haar tijd een lichtende ster in donkere 
dagen. Eeuwen later vertelt Matteüs over de 
geboorte van Jezus.Daarbij schrijft hij over deze 
vrouw. Alsof hij wil zeggen: zoals haar geloof in 
God en Zijn Woord, haar redde, laat zo ons 
geloof in de Zoon van God -geboren uit een 
jonge ongehuwde vrouw- óns redden.  

Laten wij, hoe donker het ook nog mag 
worden, in het voetspoor van de vrouw uit Jesaja 
7 in ons hart geloven en met onze mond blijven 
belijden dat Jezus, Gods Zoon, onze Redder is.  

Dan is niet de kerstboom, maar zijn wij de 
lichtjes waarmee God deze wereld verlicht. 
Jan Brouwer  
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Aandacht voor elkaar  
De afgelopen maand was er weer veel te delen met elkaar … 
♥ De zorgelijke situatie van onze broeder Jan Hoekstra hield 
ons bezig; op 10 december is hij overleden. Onze gedachten 
en gebeden zijn bij de familie: zij wisten dat het afscheid 
onvermijdelijk naderbij kwam … We bidden voor steun en 
sterkte voor hen, ook in de tijd van gemis die nu komt … 
♥ Gerda Gietema kreeg ook met verlies te maken; na een periode van 
afnemende gezondheid overleed haar moeder. Ze was ruim in de 90, maar het 
is en blijft wel je moeder … 
♥ Ook om Giny Meijer zijn er zorgen; de familie heeft aan Jur Kruizinga 
gevraagd om te komen voor een gesprek. Haar situatie lijkt nu weer een beetje 
stabieler, maar er blijven zorgen door haar hoge leeftijd.  
♥ Diana Bakker heeft de prachtige Adventskrans gemaakt, die elke week in de 
kerk staat; de kaarsen worden aangestoken bij ons adventsproject. Het is fijn 
om Ina en Diana Bakker weer in de kerk te zien! 
♥ We mogen terugkijken op een plechtige Eeuwigheidszondag waar onze 
broeder en zusters werden herdacht; er werden kaarsjes aangestoken en er 
waren boekjes met het thema “Troost” om mee te nemen 
♥ Henk en Marleen Samplonius kregen ook met groot verlies te maken door 
het overlijden van Klaas Samplonius, de broer van Henk. Hij was een bekend 
persoon in omroepland; dat bleek wel uit de advertenties in veel kranten. Niet 
alleen regionaal, maar ook landelijk timmerde hij aan de weg … 
♥ met Jelle Hoekzema gaat het de goede kant op; langzaam lukt het beter zijn 
voet te bewegen, en als dat helemaal lukt, mag hij ook weer auto rijden; dat 
wordt feest! 
♥ ook met Jaap van Spengen gaat het steeds beter; Marijke en hij kunnen ook 
weer helpen bij het voorbereiden van onze diensten, maar tillen is voor Jaap 
nog niet aan de orde, dus daarvoor is er hulp aanwezig. 
♥ Jacob Zandberg uit Drachten is ook nog steeds niet helemaal in orde. Hij 
heeft al langere tijd last van duizeligheid en mag dus niet autorijden. Daarom 
kon hij ook niet aanwezig zijn bij de Eeuwigheidszondag. 
♥ Wietze Gorter is na operatie aan zijn hoofd weer voor controle geweest; de 
wond was schoon dus nu zie je alleen nog het litteken. 
♥ Jenny Duursema werd ook nog weer verder behandeld en wilde toen even 
uit het zicht blijven, maar verder herstelde zij goed.  
♥ Erik en Lara, de zoon en schoondochter van Bert en Aly Middelkamp, hadden 
een moeilijke periode; Lara is zwanger van hun tweede kind en moest 
langdurig het bed houden. Dat is altijd lastig en zeker als je ook al een peuter 
hebt. Zij wonen in Dubai, dus opa en oma kunnen niet zo even langskomen. 
Maar gelukkig hadden ze de afgelopen tijd andere hulp uit Nederland: Marja 
en Tijs waren daar naar toe. Tijs is al weer terug, want hij moest weer aan het 
werk, maar Marja kon daar nog een poosje langer blijven. 
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♥ de afgelopen maand was ook de ALV van Unie-ABC; daar waren namens 
onze gemeente Bert Middelkamp en Petra Wilhelmus aanwezig. U zult 
ongetwijfeld een apart stukje hierover in deze Brug lezen … 
♥ er zijn weer heel veel schoenendozen gemaakt; ze werden verzameld en op 
transport gesteld; Aly Middelkamp en Gea Buwalda hebben daarbij geholpen, 
samen met mensen van De Ark. Daarbij waren 62 schoenendozen vanuit onze 
gemeente en die waren weer keurig verzorgd: compliment aan Aly voor het 
vele werk. En alle anderen die daarvoor weer veel werk hebben gedaan! 

Zo is er weer veel te noemen, wat ons bezig heeft gehouden 
en nog bezig houdt. Zeker met zoveel senioren in de gemeente is 
er al gauw een keer sprake van een kleiner of groter mankement …  

Maar we mogen met elkaar weer uitkijken naar het feest van 
het Licht; elke zondag is er een mooie presentatie van het 
Adventsproject en binnenkort mogen wij het Kerstfeest weer vieren! 

Ik wens u goede en gezegende Kerstdagen en een prachtige jaarwisseling. 
Liefs van  
Anke Gorter.  
 

 

Werken in de Gemeente 

Kol demama daka 

We worden deze dagen met reclames bestookt die 
ons oproepen om een winkel te bezoeken waar ons gehoor 
wordt onderzocht. Als je wat ouder wordt is het zeker 
handig om dat eens te doen -denk ik dan- maar voordat je 
zo’n winkel binnenstapt moet er vaak meer gebeuren. Tenminste zo vergaat 
het mij. Als je regelmatig aan anderen begint te vragen: “Wat zegt U?” heb je 
een belangrijke aanwijzing dat het zover is. Nu hoor ik mensen die zich zo’n 
gehoorapparaatje hebben laten aanmeten vaak zeggen “Er ging een wereld 
voor mij open. Ik kan alles weer horen.” 

Mooi, denkt de voorganger in mij. Belangrijk dat je weer kunt horen, want 
bij ons geloof gaat het in de eerste plaats om het horen. Horen wat de Heer 
ons te zeggen heeft. Door samen te lezen in de bijbel, door te luisteren naar 
een preek, door elkaar te vertellen over onze geloofservaringen. Door stil te 
zijn, door intensief te luisteren. “Hoor Israel” is wat de Joden iedere dag in de 
ochtend en de avond bidden. Het ’Sjema Jisraeel’. We vinden dat in 
Deuteronomium 6:4-9. 

Luisteren, stil worden is over het algemeen niet onze sterkste 
eigenschap. We praten vaak liever zelf dan dat we luisteren naar een ander. 
En bidden is vaak vooral meer zelf praten dan te luisteren naar Gods stem. 
Waarom geeft God mij geen antwoord op mijn gebeden? hoor ik nog wel eens.  
Heb je wel goed geluisterd? Heb je in de stilte de Heer gezocht? Juist in de 
stilte! 
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In 1 Koningen 19 komen we dat prachtige verhaal tegen van Elia op de 

Horeb. Elia ziet het niet meer zitten.  
Hij is doodop van het voortdurend vluchten. Bovendien breekt zijn werk 

onder zijn handen af, het is vechten tegen de bierkaai. Moedeloos en angstig 
is hij geworden.  

Ik kap ermee! Het is over en uit. Finito. Ik neem ontslag. Niet langer ben 
ik de profeet van Jahwe. Mijn halve leven ben ik op de vlucht. Ik kan niet 
meer, ik wil eindelijk rust.’  

En dan trekt hij zich terug in een grot. En dan komt God tot hem en vraagt:  
“Elia wat doe jij hier?  Kom naar buiten en treed hier op de berg voor Mij 
aan.”  

En daar kwam de Heer voorbij, lezen we. Eerst ging er een grote, krachtige 
windvlaag voorbij die zelfs de bergen 
spleet, maar daarin was de Heer niet en 
daarna kwam er een aardbeving en ook 
daarin was de Heer niet. En daarna was 
er een vuur, maar ook daarin was de 
Heer niet!  

Na het vuur klonk het gefluister van 
een zachte bries en Elia herkende de 
komst van de Heer. En opnieuw klonk de 
stem van God: ‘Elia wat doe je hier?’ 

Als je goed luistert, kun je in de woestijn een kleine, zachte stem horen. 
Waar komt het vandaan en wat zegt? 

Kol demama daka, deze Hebreeuwse woorden betekenen: een stem 
klein en stil. Zo sprak de Heer Elia aan op milde toon: stil, zacht, voorzichtig, 
dun, klein en mild.  

Laten we in deze adventstijd weer attent worden op het kleine, op het 
zachte, op milde woorden voor elkaar. De Heer is nabij!  

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

mailto:jur.kruizinga@baptisten-assen.nl
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Persoonlijke berichten 
Hartelijk dank en beste wensen 
 

Beste gemeente, 
Hoewel wij nu door leeftijd en 
omstandigheden niet naar de diensten 
kunnen komen, voelen we ons altijd sterk 
betrokken bij onze gemeente. We krijgen 
vaak kaartjes en telefoontjes, in het bijzonder bij onze verjaardagen. Ook is er 
regelmatig bezoek vanuit de gemeente, waar we erg blij mee zijn.  
De opname van Jan in ‘de Slingeborgh’ was een heel moeilijke stap, maar wij 
hebben ons er bij moeten neerleggen. Er wordt daar goed voor hem gezorgd 
en dat geeft rust voor de familie. Op zijn eigen manier weet Jan zich ook nog 
steeds verbonden met de gemeente, ook al is het moeilijk om dat te 
verwoorden. 
We zijn de Heer dankbaar voor de tijd die we samen nog hebben en dat we 
elke dag een poos samen kunnen zijn. Daar kunnen we nu echt van genieten, 
omdat we voor de verzorging mogen rekenen op de mensen van de 
Slingeborgh, die altijd erg hun best doen. Daar zijn we ook erg dankbaar voor. 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle belangstelling en goede 
wensen. Van onze kant wensen we de hele gemeente een gezegend 
kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar. 
Jan en Ria Hoekstra 
 

Bovenstaand bericht was al opgesteld vóór het overlijden van Jan Hoekstra.  
Op verzoek is dit nu toch nog namens hen beiden geplaatst, omdat zij dat samen  
al hadden afgesproken. 

 

 
Ruim twee maand afwezig, maar niet vergeten 
 
Beste mensen, 
Na een heupoperatie kon ik in oktober en november niet in de kerk komen, 
maar u was mij niet vergeten! Regelmatig kreeg ik bezoek, zowel bij de 
revalidatie in Anholt als later thuis. Mijn herstel duurde wat langer dan 
verwacht, maar door alle telefoontjes, kaartjes en andere blijken van 
belangstelling bleef ik mij verbonden voelen met de gemeente. 
Hartelijk dank daarvoor. 
Intussen ben ik grotendeels hersteld, maar ik heb nog wat meer 
oefening en fysiotherapie nodig voor ik zelf weer mag autorijden. 
Maar ik hoop al wel weer regelmatig in de diensten aanwezig te 
kunnen zijn. 
Hierbij ook alvast een fijn kerstfeest gewenst en een gelukkig nieuwjaar! 
Jelle Hoekzema.   
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Eeuwigheidszondag 
 
Op zondag 20 november 

was het Eeuwigheidszondag en 
dat werd ook in onze gemeente 
herdacht. Er stond een mooi 
aangeklede tafel met een 
beeldje en daar werden ook de 
kaarsen aangestoken. Verder 
zijn er boekjes uitgedeeld met 
troostrijke woorden. Hierbij een 
paar foto’s die toen zijn 
gemaakt. 

In het afgelopen jaar zijn in 
onze gemeente Marty 
Zandberg-Westerhof en Willem Danker overleden. Bij deze dienst is ook 
Anneco Janssen genoemd, die op 30 juli 2022 in Hengelo is overleden. Zij was 
tot 2016 lid van onze gemeente in Assen. 

Verder is herdacht, dat Miep Wolthuis-de Goede op 5 augustus in 
Amsterdam is overleden. Zij was de echtgenote van Max Wolthuis, die naar 
Assen is verhuisd en nu deel uitmaakt van onze gemeente. 

Daarna konden er nog kaarsjes worden aangestoken om andere 
sterfgevallen te herdenken. Daarbij is ook de naam genoemd van Mies 
Sanders-Middelbos, overleden op 1 oktober 2022. Zij was de echtgenote van 

Henk Sanders: hij is lid 
van onze gemeente 
maar ze gingen samen 
altijd naar de kerk in 
Smilde, waar ze ook 
wonen. 

Verder zijn er 
verschillende familie-
leden genoemd, die 
mensen uit onze 
gemeente wilden 
herdenken.  

De dienst werd 
geleid door ds. Jan 
Brouwer, die een 
overdenking hield over 
‘treuren en getroost 
worden’ naar aanleiding 
van het lezen van 
Genesis 25: 62 – 67.  
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Overlijdensbericht 
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Van het secretariaat 
Dit is alweer de laatste Brug van het jaar 2022, 

een bijzonder jaar. Een jaar dat begon voor onze 
gemeente nog in mineur, omdat er in januari door de 
Corona-risico’s nog geen diensten werden gehouden. 
Maar we eindigen in majeur, omdat we ons mogen 
verheugen op het samen vieren van het kerstfeest: dat 
hebben we twee jaren moeten missen. 

Dat geldt ook voor de kerstmiddag voor senioren, die de afgelopen beide 
jaren niet kon worden gehouden. In de jaren daarvoor was juist deze middag 
al uitgegroeid tot fijne bijeenkomst voor senioren uit heel Assen. Daarnaast 
was de organisatie van deze middag een mooi voorbeeld geworden van 
samenwerking van lokale Unie-ABC-gemeenten. 

Daar kunnen we nog steeds trots op zijn, want afgelopen najaar heeft de 
werkgroep van De Ark, de Evangelische Gemeente en onze gemeente die 
eendrachtige samenwerking weer opgepakt en dus wordt er op vrijdag 23 
december weer een traditionele kerstmiddag gehouden. Natuurlijk in ‘De 
Componist’, die de organisatie van harte ondersteunt. 

Als u ook een Kerstnachtdienst wilt bezoeken, dan is er daarvoor in 
Assen heel wat keus. We willen u daarbij graag attenderen op ‘Kerst met de 
zandtovenaar’, dat wordt georganiseerd door BG De Ark in De Nieuwe Kolk. U 
kunt daar op 24 december terecht om 19 en om 22 uur. 

Met kerst houden wij op eerste kerstdag – zondag 25 december – onze 
gebruikelijke kerstviering en op tweede kerstdag is er geen dienst. Een week 
later is het op zondag Nieuwjaardag; we hebben afgesproken om op die 

zondagmorgen 1 januari geen gewone dienst te 
houden. Maar we houden wel vanaf tien uur een 
nieuwjaarsontmoeting: een informele bijeenkomst 
met koffie of thee en ‘de beste wensen’. 

Samen met alle kerken in Assen wordt er extra 
reclame gemaakt voor de kerstvieringen: er komt 
een gezamenlijke pagina in de Asser Courant. 
Daarin worden alle kerstvieringen van verschillende 
kerken genoemd, om iedereen in Assen daarvoor uit 
te nodigen. U kunt daar zelf op inhaken en ook 
familie, buren of bekenden vragen voor onze 
diensten. 

In het afgelopen jaar moest onze gemeente op 
zoek naar een andere voorganger, omdat Jan 

Brouwer vanwege gezondheidsredenen het pastorale werk in onze gemeente 
niet meer kon invullen. Maar we zijn erg blij dat Jur Kruizinga bereid was om 
deze taak over te nemen en intussen volop bezig is om het bezoekwerk 
gestalte te geven.  
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Ook in de Baptistengemeente Groningen werd op 27 november een 

intrededienst gehouden. Daar gingen Tom en Froukje van Lieshout aan de slag 
als voorgangersechtpaar. Bij hun intrededienst werd onze gemeente officieel 
vertegenwoordigd door Petra Wilhelmus en Anke Gorter, maar er waren nog 
meer mensen vanuit Assen aanwezig om die feestelijke dienst mee te maken. 

Als we verder terugkijken op het voorbije jaar, dan waren er ook 
onverwachte ontwikkelingen. Niemand van ons had gedacht aan oorlog in 
Europa en zo’n enorme stijging van energiekosten. Voor veel mensen leidt dat 
tot grote zorgen; als we dat in onze gemeente merken dan is het belangrijk 
daar aandacht voor te vragen en zo nodig te helpen bij het vinden van 
passende hulp. 

Onze gemeente is ook vertegenwoordigd bij de bijeenkomsten over 
‘Inspiratie voor duurzaamheid’; daarbij gaat het ook om energiebesparing. 
Daarbij komt ook ter sprake hoe mensen thuis kunnen worden geholpen, 
bijvoorbeeld door een energiecoach. En gelukkig zijn er ook algemene 
maatregelen om mensen te steunen. 

Bij deze Brug ontvangt u een acceptgiro voor het 
Kerstdankoffer met de vraag of u onze gemeente dit jaar nog 
extra wilt steunen. Dat is nodig, want ook in financieel opzicht 
moeten we samen voor onze gemeente zorgen. Voor kerken 
is er geen tegemoetkoming of andere regeling: alleen onze 
eigen giften in bijdragen en collecten. 

Onze gemeente blijft nog steeds de ontwikkelingen van de Corona 
besmettingen aandachtig volgen. Als het nodig is worden er maatregelen 
genomen volgens de gefaseerde aanpak zoals we dat op onze gemeente-
vergadering hebben besproken. Maar we hopen dat alles rustig blijft en we niet 
opnieuw zulke zorgelijke situaties hoeven mee te maken. 

Het nieuwe jaar 2023 wordt voor onze gemeente een jubileumjaar en dat 
willen we in dankbaarheid samen gedenken. De Baptisten Gemeente Assen is 
opgericht in 1953, dat is dus 70 jaar geleden. Er wordt nog gewerkt aan het 

jubileumprogramma, maar u kunt al wel 
meeschrijven aan een jubileumlied: elders in deze 
Brug presenteert Bob Wijnstra de eerste 
coupletten; en daar mag u op voortborduren. 

Voor alle betrokkenen bij onze gemeente is 
er ook dit jaar weer een leuke kerstverrassing, 
met de beste wensen namens onze gemeente. 
Het is altijd leuk die wensen te vergezellen van 
een zelfgemaakt presentje en dat is ook dit jaar 
weer gelukt. We wensen ieder een gezegend 
kerstfeest en een gezond en gelukkig nieuwjaar.  
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp.  
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Kerstdankoffer 
Het kerstdankoffer is een gelegenheid om dankbaarheid te 

tonen voor al het goede, dat wij in het afgelopen jaar hebben 
ontvangen en mochten beleven. Dat is anders dan wat we in het 
nieuws horen, want daar worden we vaak herinnerd aan alles wat 
niet goed is. Maar er is ook zoveel om dankbaar voor te zijn! 

Wij zijn dankbaar voor ons leven en voor elkaar, dat we de jaren van de 
pandemie hebben doorstaan en dat we nu in vrede en vrijheid kunnen leven 
en samenkomen. Juist de nabije oorlog en stromen vluchtelingen kunnen ons 
doen beseffen hoe waardevol ons eigen leven hier is! 

Als gemeente mogen we elke week weer samenkomen om elkaar te 
helpen en te bemoedigen, bij zorgen en verdriet. Een jaar geleden was dat 
anders: door Corona waren er toen geen kerstdiensten en ook in januari van 
dit jaar waren er nog geen samenkomsten mogelijk. 

Nu lijkt dat allemaal alweer ver weg en voelt die vrijheid om samen te 
komen vanzelfsprekend, maar dat is lang niet overal zo. In ons dagelijks leven 
zijn we nu vooral bezig met andere dingen: de kosten van energie en van 
dagelijkse levensbehoeften. En ook al is alles wel duur geworden, er is hier 
nog genoeg energie beschikbaar en de winkels liggen vol. 

Er worden ook alweer extra lichtjes aangestoken en voor de komende 
feestdagen zijn er volop lekkere dingen te koop voor uitgebreide maaltijden. 
Want ondanks alles gaan die tradities gewoon door: kerst is voor velen niet 
compleet zonder uitgebreid eten en drinken.  

Het Bijbelse kerstverhaal leert ons, dat andere dingen belangrijker zijn: 
tijd maken om Jezus in ons leven te ontvangen. Hem je liefde, bewondering en 
dankbare blijdschap geven en dat te delen met anderen. Daarom komen rond 
de kerstdagen overal op de wereld zoveel mensen samen, want het is 
belangrijk dit feest in dankbaarheid te vieren. 

Daarbij hoort ook het kerstdankoffer. Het offer is een gave uit 
dankbaarheid; het is iets kostbaars dat je geeft vanuit verbondenheid en 
afhankelijkheid, door overgave en navolging van God. Wij vragen uw 
kerstdankoffer voor onze gemeente, opdat Zijn werk hier mag doorgaan. 

U kunt bijgaande acceptgiro nog gebruiken, maar er zijn ook andere 
mogelijkheden: u kunt uw bijdrage overmaken 
via internetbankieren op rekening.nr. NL87 INGB 
00 00 96 75 81 t.n.v. Baptisten Gemeente Assen.  

We hopen dat u naar vermogen wilt 
bijdragen voor de gemeente. Want ook dat is 
nodig: naast uw inzet en uw gebed zijn ook uw 
bijdragen van groot belang. Hartelijk dank voor uw financiële betrokkenheid. 

We wensen u gezegende kerstdagen en een gezond nieuwjaar.  
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp.  



De Brug  13 
 

 

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. Zoals een jubileumlied! 
Hierbij een eerste aanzet van componist en tekstschrijver Bob Wijnstra, voor u 
de uitdaging om ook een couplet te schrijven! Dat zou kunnen gaan over een 
bepaalde gebeurtenis in de gemeente, een herinnering aan iets of iemand of 
gewoon in het algemeen over onze gemeente. 
 

Jubileumlied 70 jaar 
 

(Refrein) 

Wij zijn blij om feest te kunnen vieren  
als gemeente samen met elkaar; 
om geluk met anderen te delen 
hier in Assen na zeventig jaar. 
 

Heer wij vragen  
wilt u verder met ons gaan. 

Geef ons kracht en spoor  
ons dagelijks weer aan; 

Dat uw woord van liefde  
ieder kan bereiken, 

want uw licht moet  
altijd verder gaan. 

 

(Refrein) 

Wij zijn blij om feest te kunnen vieren 
als gemeente samen met elkaar; 
om geluk met anderen te delen 
hier in Assen na zeventig jaar. 
 

Uw couplet:  …  …  …  …  …  … 
…  …  …  …  …  … 
…  …  …  …  …  … 
…  …  …  …  …  … 

 
 

Dus ga er eens rustig (met elkaar?) voor zitten, kijk naar de muziek of tel het 
aantal lettergrepen van deze coupletten en maak er wat moois van! U kunt uw 
couplet inleveren bij de dienst of per mail sturen aan dit speciale mailadres: 
jubileum70@baptisten-assen.nl 
Samen met de (nog te formeren) jubileumcommissie zal Bob Wijnstra de 
inzendingen beoordelen en de coupletten op een passende 
volgorde zetten, zodat we het hele jubileumlied in de loop van 
2023 samen kunnen zingen. Veel succes gewenst! 
De Jubileumcommissie (die nog versterking zoekt), 
Bob Wijnstra  

mailto:jubileum70@baptisten-assen.nl
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Zondagsschool 
Op 18 en 19 november hebben Gea Buwalda en Aly Middelkamp, samen met 
Jeanette en Harry Schaaphok van de Ark, in hun gebouw vele schoenendozen 
in ontvangst genomen 
van andere kerken en 
scholen in deze 
omgeving. Op vrijdag 
18 november waren er 
al veel dozen binnen: 
het liep steeds door met 
het brengen en aan het 
eind van die middag 
waren er al meer dan 
twee rolcontainers vol. 
Op zaterdag 19 
november werden er 
ook nog veel dozen 
gebracht; toen hebben we onze eigen dozen (dat waren 62 stuks) en die van 
de Ark (dat waren 89 stuks) eerst maar even apart gezet, want we konden alles 
nooit in de vijf beschikbare rolcontainers stapelen. Onze dozen waren allemaal 
dezelfde grootte en dus makkelijk te stapelen, want als de dozen heel erg 

verschillend zijn is dat veel lastiger. 
Toen we alle ingebrachte 
schoenendozen verder hadden 
verwerkt, kwam er nog een 
telefoontje van een school uit 
Zuidlaren: zij waren het vergeten te 
brengen en of dat maandag nog kon. 
Harry Schaaphok heeft dat met hen 
geregeld. Toen dinsdag de 

vrachtauto kwam om alles op te halen, hadden zij nog lege rolcontainers 
meegenomen; ze moesten toen nog anderhalve container stapelen, zodat er 
totaal vanuit Assen bijna zeven rolcontainers vol schoenendozen konden 
worden meegenomen; samen 595 dozen. Al 
die dozen gaan dit jaar naar kinderen in 
Moldavië, Roemenië, Sierra Leone, Togo en 
naar vluchtelingenkampen in Griekenland. 
De dozen worden op een centraal punt in 
Nederland nog gecontroleerd en eventueel 
bijgevuld; en er wordt een boekje bij gedaan 
in de eigen taal van het land van bestemming. 
Daarna worden ze gesorteerd waar ze 
heengaan en hoe het transport is geregeld.  
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In elke plaats waar de dozen naar toe gaan zijn er mensen van Gain of 
vrijwilligers die meegaan om de dozen uit te delen, zodat het goed terecht 
komt. We willen iedereen bedanken voor al het werk wat eraan is gedaan; we 
verrassen er heel veel kinderen mee.  

In onze eigen gemeente zijn we de afgelopen 
weken begonnen met het Adventsproject “Ik kan 
niet wachten”. Elke week wordt er een van de 
personen uit het verhaal op onze poster in de 
kerk geplakt: een boer, Maria, Jozef, Simeon en 
Hannah, de wijze mannen en Jezus. Het verhaal 
op de zondagsschool gaat over die persoon en 
de werkjes ook. In de kerk vertellen we over het 
thema van die zondag, lezen een gedicht en het 
Bijbelgedeelte voor, plakken en plaatje, steken 
de adventskaarsen aan en zingen of luisteren 
naar het projectlied. Als er kinderen zijn, gaan ze 
daarna naar de zondagsschool. Daar luisteren ze 
naar het verhaal en maken het werkje dat erbij 
hoort. 

Op de eerste kerstdag is er voor de kinderen weer 
een tasje met daarin een boekje, een presentje en iets 
lekkers. We willen ook onze kinderen het mooie 
verhaal van Jezus doorvertellen en hen laten zien, dat 
het er nu ook nog is zowel in de kerk als op andere 
plaatsen in hun leven. Als u een bijdrage wilt geven 
voor de boekjes voor de kinderen, maak dat dan over 
naar onze gemeente: als u er bij zet dat het voor de 
zondagsschool is, dan zorgt Jelle wel dat het goed 
komt. Alvast bedankt. 
Na Advent en Kerst gaan we in januari door met het 
BijbelBasics programma en hebben dan voor de 
kinderen weer leuke verhalen over Jezus als jongen 
en over Mozes die geboren wordt. Ook daar zijn dan 
weer leuke werkjes bij, zodat we er samen met 
kinderen leuk mee bezig kunnen zijn en hen er iets 
over vertellen. 
Van de zondagsschoolleiding en de kinderen wensen 
we u een leuk en gezellig kerstfeest en een goed 
2023. 
 
De zondagsschoolleiding  
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Adventsproject 
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. 

Bij de diensten in de 
kerk is er een poster, die de 
verwachting van de verschillende Bijbelse personages laat zien. Daarbij wordt 
een gedicht gelezen en een Bijbeltekst en wordt er elke week een nieuwe 
afbeelding aan de poster toegevoegd. Ook worden er elke keer kaarsen 
aangestoken, die staan in een prachtig adventsstuk; speciaal daarvoor 
gemaakt. Verder is er een projectlied, dat steeds meer mensen nu herkennen 
en beginnen mee te zingen.  

Elke week is er een speciaal thema, over mensen die wachten. 
In de komende weken volgen nog: 

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 
Het 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. 

Op de poster bij onze diensten zien 
we steeds meer mensen, die wachten: 
allemaal op hun eigen manier wachten 
ze op de vervulling van Gods belofte. De 
kring wordt steeds groter. De wereld 
wacht. Wacht je mee?  
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Vrouwencontact 
Op woensdag 16 november kwamen 
we bij elkaar; er waren vijf zusters 
aanwezig en wij vierden Baptisten 
Vrouwen Wereld Gebedsdag. 
Oorspronkelijk was dat gepland op 
maandag 7 november, maar toen 
konden weinig zusters aanwezig zijn; 
en het mag nog de hele maand 
november. 
We begonnen met het zingen van een 
lied; alle uitgezochte liederen gingen 
over brood! Steeds zongen we een 
couplet, daarna braken we een stukje 
van een bolletje af en we dronken er 
appelsap bij. Want echte wijn leek mij, gezien het aantal keren dat we iets 
dronken, niet zo’n goed idee… dan zit iedereen straks zwierend op de fiets… 

Het programma van deze dag komt uit in 140 landen en is 
vertaald in 80 talen; deze gebedsdag wordt al sinds 1948 
gevierd over de hele wereld. Sommige vrouwen moeten er 
uren voor lopen of over rivieren zwemmen om een 
bijeenkomst bij te wonen; wat hebben wij het dan toch 
gemakkelijk! We lazen om de beurt een stukje over een 
betreffend werelddeel voor; daarna weer brood en sap en 
zongen we een lied.  

Tussendoor was de pauze met koffie/thee en lazen we het besluitenverslag 
van de vorige keer. Er was een mooie kaart binnen gekomen van Fenna 
Brouwer, waarin ze ons bedankte voor de verrassing bij haar afscheid. We 
betaalden geen contributie, maar gaven een bijdrage voor deze dag: 
wereldwijd wordt er gecollecteerd voor diverse projecten. Een kaart wordt 
gestuurd aan Henk Samplonius en aan zr. Koster. Anja vertelde nog een mooi 
verhaal over haar dochter! De data voor volgend jaar worden voorgelegd en 
Jelle kan deze gaan vastleggen bij de Componist. 
Hierna vervolgden we ons programma met zingen, brood, sap en een stukje 
lezen over een werelddeel… Tenslotte dankte ondergetekende ieder voor het 
meedoen op deze middag, gevolgd door een mooi Credo uit Elizabeth. 
We beseffen maar al te goed in wat voor een bevoorrecht deel van de wereld 
wij wonen, zeker ten opzichte van andere zusters die het vele malen moeilijker 
hebben... Hoezo ‘energiecrisis’ als je al geen geld voor eten hebt en je kind ziet 
verhongeren…? 
Dankbaar voor alles besloten wij deze middag met gebed. 
Liefs, namens alle zusters,  
van Anke Gorter. 
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Inspiratie voor Duurzaamheid 
Samen met andere kerken en 
levensbeschouwelijke gemeenschappen zijn we 
regelmatig in gesprek over duurzaamheid. 
Levensbeschouwelijke gemeenschappen 
spelen een belangrijke rol in het doorgeven en 
levend houden van waarden en normen. Ze inspireren hun leden om zorg te 
dragen voor elkaar, voor de samenleving en voor de wereld als geheel. 
Bij die bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld over programma’s en 
projecten, waarmee anderen ervaring hebben opgedaan. Een voorbeeld is 
“stof tot nadenken”, een succesvol project in de Protestantse Gemeente 
Assen, gericht op duurzaam gebruik van textiel. Bij onze gezamenlijke 
gesprekken ontstaan ook nieuwe ideeën, zoals aansluiting zoeken bij 
bestaande thema’s als Earth day, Fair Trade week, enzovoort. 
Ook kwam ter sprake om themabijeenkomsten te houden voor jongeren. Juist 
voor hen is een brede visie op duurzaamheid belangrijk, in verbinding met 
levensbeschouwing. Jongeren zijn daar veel mee bezig en zullen veel invloed 
hebben op toekomstige ontwikkelingen. 
Er wordt samen ook gewerkt aan een plan, om in de zomer van 2023 een 
duurzaamheidsfestival te organiseren, waar al die ideeën een plekje zouden 
kunnen krijgen met samenhangende lezingen, workshops en een markt. Een 
‘Inspiratiemarkt Duurzaamheid’, voor iedereen toegankelijk. Er zou daar een 
kledingbeurs, speelgoedbeurs en boekenmarkt kunnen zijn, samen met een 
repair-café, appeltaartenwedstrijd en een stand over eco-humanisme. 
Presentaties over ‘God in de supermarkt’, de potjeswinkel, en over alle 
mogelijke manieren van energiebesparing. 
Dat zijn allemaal gedachten, die nog verder vorm moeten krijgen. Maar 
intussen vormen de huidige energieprijzen grote uitdagingen voor kerken en 
gemeenschappen met eigen gebouwen. Ze moeten de energiekosten van 
samenkomsten wel beheersbaar houden en voelen zich ook geroepen om hun 
leden te ondersteunen die door ‘energie-armoede’ worden getroffen. Als 
concrete aanpak is er gekeken naar elektrisch verwarmde zitkussens: die 
kunnen zowel bij samenkomsten worden gebruikt, als mensen thuis warmte 
bieden. Dit is bovendien snel te realiseren.  
Ook heel concreet is de tip om een energiecoach in te zetten. Via Vaart Welzijn 
kan men dat aanvragen; na een minimale toets wordt ook een energie-adviseur 
van de gemeente ingezet. Naast praktische tips is er voor minima een 
witgoedregeling om ‘energievreters’ te vervangen. Dat is onderdeel van een 
project in Assen tegen energie-armoede, waarbij ook studenten ‘social work’ 
van de Hanzehogeschool actief zijn. 
Als je meer wilt weten of een volgende bijeenkomst over duurzaamheid eens 
wilt bezoeken, neem dan gerust contact op.  
Bert Middelkamp.  
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Foto’s van toen 
Lieve mensen;  
In zo’n mooi Kerstnummer van De Brug 
horen Kerstfoto’s ... vind ik … en hierbij 
een collage van een aantal foto’s van 
de Kerstmarkt!  
Weet u het nog ... er werd een 
kerstmarkt gehouden in de 
Oranjestraat …! 
Kijk maar eens rustig; weer veel op te zien … 
En hebt u zelf ook iets leuks voor deze rubriek ... ik houd me aanbevolen! 
Liefs en groetjes van  
Anke Gorter. 
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Nieuws van Unie-ABC 

Algemene Ledenvergadering Unie-ABC 
Een inspirerende opening over het belang 

van onderlinge bemoediging, praktisch aan de 
slag met de Millennial Challenge, afscheid én verwelkoming van gemeenten, 
medewerkers en bestuursleden, en een zinvol gesprek over conceptnotulen: 
de Algemene Leden Vergadering van Unie-ABC (ALV) op 11 november in 
Veenendaal was heel afwisselend. 

Marco Kälin, voorganger van de gastgemeente De Regenboog Noord, 
verzorgde de opening. Hij las uit Hebreeën 10 en riep de aanwezigen op om 
elkaar te bemoedigen en aan te vuren in de gemeente en in onze 

geloofsgemeenschap. Daarna vertelde Arie Verduijn over de 
Mission Partnerships van de European Baptist Federation 
(EBF). Daarbij gaan gemeenten voor vijf jaar een 
partnerschap aan met projecten in landen waar het 
Evangelie nog niet wijdverbreid is. 

Na de pauze gingen we aan de slag met de Millennial 
Challenge, onder leiding van Marijn Vlasblom van het 

Baptisten Seminarium. In de Millennial Challenge gaan gemeenten met 
millennials in gesprek over de manier waarop zij de Bijbel lezen en ‘leven’. 
Daarvoor is een kleurenmodel ontwikkeld hoe mensen tot hun overwegingen 
en overtuigingen komen. Met dat model gingen we op de ALV ook bezig: in  
kleine groepjes van verschillende kleuren. Daarbij werd nagedacht hoe 
mensen van verschillende inzichten toch samen gemeente kunnen zijn. 

Na een tweede pauze begon het vergaderdeel, met een update over 
verschillende takken van het landelijk werk. Teun van der Leer vertelde dat het 
Baptisten Seminarium het nieuwe collegejaar met twaalf nieuwe studenten in 
verschillende routes is gestart. Peter Koobs, regiocoördinator in Noordoost, 
lichtte toe waar hij en zijn collega’s mee bezig zijn: de toerusting van oudsten 
en leiders via het Digitale Leerplatform, de organisatie van regio-ontmoetingen 
en het faciliteren van ontmoeting tussen 
voorgangers. Oeds Blok, coördinator gemeente-
stichting en pionieren, vertelde dat er maar liefst 
achttien pioniersplekken bezig zijn, waarbij Unie 
en ABC zich op een mooie manier vermengen. 

Een bijzonder moment betrof de update 
over een aantal gemeenten dat hun 
lidmaatschap het afgelopen halfjaar heeft opgezegd. Algemeen Secretaris 
Peter Stoter benoemde om welke gemeenten het ging en welke redenen er 
waren genoemd om afscheid te nemen. Namens het bestuur verwoordden 
Geertje Plug en Robert Bezemer dat zo’n afscheid pijnlijk is; omdat er in de 
afgelopen jaren steeds geprobeerd is rekening te houden met wensen en 
suggesties vanuit gemeenten.  
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Goed nieuws op dit gebied was er ook: er heeft zich ook weer een 

gemeente gemeld om lid te worden. 
Bestuurslid Els Leeuw lichtte vervolgens de begrotingen voor 2023 toe. 

Daarbij gaf zij aan dat het vertrek van de genoemde gemeenten gevolgen heeft 
voor de inkomsten. Zij stelde voor om deze begrotingen nu wel in stemming te 
brengen, met de opdracht aan het bestuur om in de voorjaarsvergadering met 
een nieuwe, sluitende versie te komen. 

Er volgde nog een moment van afscheid en 
verwelkoming van medewerkers en bestuur. Er 
werd afscheid genomen van Ria van Harten, 
Geertje Plug en Hans Ottens. Verwelkomd werden 
Natanja Corsèl en Martijn van Geilswijk. 

Het laatste onderwerp was het concept van de 
statuten voor de fusieorganisatie Unie-ABC. Robert Bezemer lichtte de 

gemaakte keuzes toe en reageerde op de vragen en 
suggesties. Bij een peiling bleek dat een grote meerderheid 
‘zich herkent’ in de richting die de statuten gaan’, hoewel er 
nog het nodige aangepast moet worden. Volgend jaar komt 
er een herziene versie. 

De ontmoeting werd afgesloten met een Syrische 
maaltijd, waarbij er ook gelegenheid was om elkaar te 
ontmoeten en na te praten. 
Gerdien Karssen, 
communicatiemedewerker Unie-ABC 

 
Ria van Harten neemt afscheid: 21 jaar geleden begon Ria van Harten als 
secretaresse van het CAMA-kerkgenootschap. Daarna werkte ze voor ABC 
Gemeenten en tot slot voor Unie-ABC. Op de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering heeft ze afscheid genomen. 
Op 1 november 2001 begon Ria bij CAMA, die in 2006 samenging met de ABC-
gemeenten. Voor haar werk kwamen er meer contacten bij: meer gemeenten, 
maar ook de regiocoördinatoren. Verder ondersteunde ze bestuur en 

commissies door het notuleren van de vergaderingen en 
organisatorische taken. 
De laatste drie jaar werkte Ria voor Unie-ABC. Daarvoor 
moest ze nieuwe computerprogramma’s leren kennen en 
werd ze verantwoordelijk voor het bijhouden van 
adresgegevens en dergelijke. Het aantal gemeenten 
breidde uit tot 140; dat betekende meer binnenkomende 
vragen en meer reacties op mailingen.  

Ze kijkt met veel plezier terug op de afgelopen jaren, vooral op de contacten 
met mensen; het toenemende werk met de computer vond ze minder leuk. Ria 
van Harten wil iedereen graag bedanken voor het vertrouwen en het 
waardevolle contact en wenst Unie-ABC en de gemeenten Gods zegen toe. 
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Oekraïne: Gods licht schijnt in het duister: in november was er opnieuw een 
digitaal gebedsuur voor Oekraïne, georganiseerd door de European Baptist 
Federation (EBF). Er namen 80 leiders deel van Baptistengemeenten uit 
Europa en enkelen uit Amerika. Er werd gelezen uit Psalm 34: aloude woorden 
van koning David, die geloofskracht geven aan de broeders en zusters in 
Oekraïne. 

‘Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, Zijn oor luistert naar 
hun hulpgeroep. Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, Hij wist hun 
namen op aarde uit. De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, 
Hij bevrijdt hun uit de nood. Gebroken mensen is de HEER nabij, Hij redt 
wie zwaar wordt getroffen.’ (Psalm 34:16-19) 

Als gast bij deze digitale samenkomst sprak Igor Bandura, algemeen secretaris 
van de Baptisten in Oekraïne. Hij vertelde over de situatie in zijn land en vroeg 
om te blijven bidden. Juist nu het winter is en een groot deel van het 
elektriciteitsnetwerk is beschadigd, waardoor er een tekort is aan licht en 
verwarming; praktische steun is nu bijv. het verstrekken van generatoren. 
Vanuit de bezette gebieden komen de berichten dat de kerkgebouwen zijn 
omgebouwd tot barakken voor Russische soldaten. Er zijn ook  honderden 
voorgangers en oudsten gedeporteerd. Veelal is niet bekend waar ze terecht 
kwamen: dat is een grote zorg en een zaak van voorbede. 
Naast het delen van de zorgen deelde Igor ook de zegeningen. Het bezoek 

aan de gemeentelijke 
samenkomsten is sterk 
toegenomen: veel nieuwe 
mensen zijn verwelkomd en 
er zijn in een paar maanden 
meer dan drieduizend 
mensen gedoopt. Dit geeft 
de gemeenten de benodigde 
moed om door te gaan. 
Tevens zijn er sinds de 
oorlog ook veertig nieuwe 
voorgangers ingezegend.  
De EBF roept op om te 

blijven bidden voor onze broeders en zusters in Oekraïne: dat de vrede van de 
Heer met hen zal zijn en dat Zijn licht mag schijnen over de duisternis. 
 

2023 Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners 

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

12 mei Algemene Ledenvergadering Unie-ABC 
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Bericht van het Bijbelgenootschap 
Over jou staat geschreven! 

Elk jaar besteden veel kerken aandacht aan 
Bijbelzondag. Op deze speciale zondag willen we onszelf 
en elkaar laten inspireren om de Bijbel open te doen, en de 
verhalen met ons eigen leven te verbinden. 

Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: ‘Over jou staat geschreven’. Een 
van de teksten daarbij is Psalm 139. Dat sluit aan bij de Bijbellezing voor die 
zondag uit het oecumenisch leesrooster, dat gevolgd wordt in veel kerken. Met 
dit thema willen we iedereen uitdagen: de Bijbel gaat ook over jóú. De Bijbel 
staat vol verhalen over allerlei mensen: David, Debora, Lucas, Maria. Mensen 
die ons doen denken aan onszelf. Daar kunnen we zoveel van leren. Hoe 
leefden zij hun leven met God? Wat staat er over hen geschreven? En wat kan 
dat voor mij betekenen? Daar willen we op Bijbelzondag op 22 januari 2023 
mee aan de slag. 

Speciaal voor Bijbelzondag is een test ontwikkeld. De Bijbel staat vol 
spannende verhalen, rake poëzie en inspirerende levenslessen. Teksten over 
God en zijn volk, over Jezus en zijn leerlingen, maar ook over u en mij! Door 
deze test kun je samen met de dichter van Psalm 139 ontdekken hoe dichtbij 
en betrokken God wil zijn. En onderzoeken ze op welke manier de hoopvolle 
boodschap van de Bijbel betekenis kan krijgen in jouw leven.  

Op wie lijk jij zelf het meest? Ben jij vooral een creatieve David, 
nauwkeurige Lucas of daadkrachtige Debora? Door het invullen van deze korte 
test ontdek je op welk van deze zes Bijbelfiguren jij het meeste lijkt, en welke 
manier van lezen bij hen past:  

• Creatieve David  

• Daadkrachtige Debora  

• Peinzende Prediker  

• Nauwkeurige Lucas   

• Meditatieve Maria  

• Zoekende Ethiopiër  
Voor elk personage hebben we passende suggesties om met de Bijbel aan 

de slag te gaan. Na het invullen van de test ontvang je deze suggesties per 
mail. Het materiaal staat ook in de app Mijn Bijbel. 

 

Geef voor de Bijbel! Miljoenen mensen kennen de 
rijkdom van het hebben van een eigen Bijbel nog niet. 
Een Bijbel is voor hen te duur of hij is nog niet 
vertaald in hun eigen taal. Soms zijn Bijbels helemaal 

niet (meer) beschikbaar, vanwege de politieke situatie of oorlog. 
Dus help mee en steun het NBG: u kunt giften overmaken op hun 

bankrekening NL74 SNSB 0266 3808 08. 
Bron: www.bijbelgenootschap.nl  

http://www.bijbelgenootschap.nl/
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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 

 Hans Romijn Marleen Samplonius Bm 

 Gea Buwalda Petra Wilhelmus 
Cr 
 

Zo 

Passende traktatie 
bij koffie of thee 

Fam. Buwalda 
Wietske Moddejonge 
en Anja v.Duivendijk 

Kf 

Fam. Gorter Jelle Hoekzema Wietze Gorter Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

Zondag 22 januari 29 januari 

Voorganger Jur Kruizinga Gerry de Vries 

Begroeting Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus 

Mededelingen Gea Buwalda Anke Gorter 

Raadskamer Petra Wilhelmus Bob Wijnstra 

2e collecte Kinder- en Jeugdwerk Gem. activiteiten 

Bijzonderheden   

Begeleiding Henk Samplonius Henk Samplonius 

Geluid Wietze Gorter Hans Romijn 

Beamer Karin Middelkamp Marleen Samplonius 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Aly Middelkamp Petra Wilhelmus 

Koffie 
Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema 

Koster Jaap van Spengen Jelle Hoekzema 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

5 februari 12 februari 19 februari Zo 

Jan Brouwer Bob Wijnstra Bert van Drogen Vo 

Gerrit Buwalda Wietze Gorter Wietske Moddejonge Bg 

Jelle Hoekzema Petra Wilhelmus Gea Buwalda Me 

Gea Buwalda Anke Gorter Jelle Hoekzema Ra 

Huisvesting Goede doelen Stichting Present Co 

Viering Heilig 
Avondmaal 

  Bz 

Henk Samplonius Henk Samplonius Henk Samplonius Be 

Karin Middelkamp Wietze Gorter Gerrit Buwalda Ge 

Thora Wijnstra Hans Romijn Marleen Samplonius Bm 

Gea Buwalda Petra Wilhelmus Gea Buwalda 
Cr 
 

Zo 

Fam. Buwalda 
Wietske Moddejonge 
en assistentie in overleg 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Kf 

Wietze Gorter Jaap van Spengen Jelle Hoekzema Ks 

 op verzoek beschikbaar  Ta 

    

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Andere bijeenkomsten 
 

 

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 

 

16 januari 
en 20 februari 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergaderingen 
thuis bij een van  
de bestuursleden 

 

11 januari 
en 8 februari 
om 14:30 uur 
 

Vrouwencontact in de Componist 

 
 

De verjaardagskalender 
 

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 
 

Op    9-2    wordt   Max  Wolthuis      84 jaar 
Op  10-2    wordt   Tineke  Dikkens      64 jaar 
Op  11-2    wordt   Petra  Wilhelmus      63 jaar 
Op  15-2    wordt   Margriet  Samplonius     15 jaar 
Op  24-2    wordt   Melchert  Dijkstra      73 jaar 
Op  28-2    wordt   Anne  Gietema      69 jaar 
 

Op  19-3    wordt   Gea  Buwalda-Meijer     74 jaar 
Op  26-3    wordt   Jelle  Hoekzema      80 jaar 
 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst! 
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En dan nog even dit … 
Mijn huisgenoten worden er weleens gek van als ik soms in het voorjaar 

of midden in de zomer rond de 25e van de maand in één keer roep: nog 6 
maanden, dan is het kerst ! Het is ook wel een beetje vreemd natuurlijk maar 
als ik op de kalender zie dat het de 25e is dan gaan mijn gedachten alweer 
naar de komende kerst. Eén van de hoogtepunten van het jaar en één van de 
belangrijkste kerkelijke feestdagen. 

Bovendien is het natuurlijk hèt familiefeest van het jaar. Gezelligheid in 
huis met versiering en kaarsjes, lekker eten, top 2000 op de radio en vooral 
samen zijn. Ik realiseer me dat ik in gezegende omstandigheden verkeer en 
mijn naasten tijdens die dagen om me heen mag hebben. 

Hoe anders is het als je alleen de kerstdagen moet doorbrengen omdat 
je bijvoorbeeld 
korte of langere tijd 
geleden afscheid 
hebt moeten 
nemen van je 
geliefde. Dan 
kunnen die dagen 
vervuld zijn van 
heimwee en 
verdriet terwijl 
iedereen om je 
heen een mooie 
tijd heeft.  

Mijn moeder 
heeft de laatste 
jaren van haar 

leven, die ze als weduwe moest doorbrengen, in die kerstperiode vooral 
geleefd met de herinneringen. Als je in die tijd dan bij haar op bezoek kwam of 
met haar belde vertelde ze steevast hoe het er vroeger aan toeging bij ons 
thuis en vooral ook hoe mooi en gezellig het thuis èn in de kerk was. Nu ik zelf 
ook al een 65-plusser ben heb ik dat ook wel een beetje.  

Toch kun je niet alleen maar met het verleden leven. Ook in dit roerige 
jaar 2022 vieren we weer kerst. In een wereld die heftig in beweging is en waar 
je soms je hart vasthoudt. "Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” 
lijkt soms een boodschap die tegen dovemansoren gezegd of gezongen wordt.  

Maar toch blijf ik er in geloven ! Zoals ook die Britse en Duitse soldaten 
in 1914, tijdens de eerste wereldoorlog. Tijdens kerstavond werden de wapens 
neergelegd en werd er tussen de loopgraven kerst gevierd. Dat hoop je ook 
voor alle brandhaarden in de wereld van dit moment. De Here geve u vrede, 
salaam, shalom ! 
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

