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Ter overdenking 
Nieuwsgierig naar… 

Nieuwsgierigheid, dat is een label die we nog wel eens aan iemand 
kunnen hangen. Dat is zo’n nieuwsgierig persoon! En dat kan zowel positief 
bedoeld worden, maar soms ook negatief. Dan vinden we iemand al snel té 
nieuwsgierig.  

Misschien bent u ook wel zo’n nieuwsgierig persoon, de positieve variant 
natuurlijk ☺.  Iemand die benieuwd is naar nieuwe dingen en graag op 
onderzoek uitgaat.  

We staan aan het begin van het nieuwe jaar. De eerste maand ligt bijna 
achter ons en misschien kijkt u wel vol verwachting vooruit. Wat zal 2023 u en 
ons brengen. Wat staat ons te wachten? Mooie dingen of misschien toch ook 
minder mooie dingen. Wij weten het niet.  

In de Bijbel zien we ook dat mensen nieuwsgierig zijn. Mensen die met 
Jezus in aanraking komen zijn nieuwsgierig naar 
Zijn onderwijs. Zij willen meer van Hem weten en 
willen ook dicht bij Hem komen. Denk 
bijvoorbeeld aan Nicodemus. In Johannes 3 
kunnen we over hem lezen. Nicodemus, een 
leider van de Joden, gaat ’s nachts naar Jezus 
toe. Dat is op zich al opmerkelijk. Dat een leider 
van de Joden naar Jezus gaat en dan ook nog in 
de avond of nacht. De reden hiervan is dat Jezus 
hem aan het denken heeft gezet. De tekenen en 
wonderen die Jezus deed riepen vragen bij hem 
op en voordat hij een oordeel zou vellen, wilde hij 
eerst zelf met Jezus praten. Je zou kunnen 
zeggen dat Nicodemus nieuwsgierig was naar 
Jezus. Wie is die Man? Wat doet Hij allemaal? 

En wat brengt Hij allemaal teweeg? 
En hoe zit het met onze nieuwsgierigheid naar Jezus? Zijn wij voor 

onszelf ook benieuwd Wie Hij voor ons is? Wat Hij allemaal voor ons doet en 
heeft gedaan? Brengt Jezus ook het nodige in ons leven teweeg? Staan wij 
daar (nog) voor open? 

Jezus herkent het verlangen van Nicodemus. Deze wil graag het 
Koninkrijk van God zien. En Jezus herkent dat Nicodemus diep onder de indruk 
is van wat Nicodemus van Jezus heeft gezien door de wonderen en tekenen. 
Toch is dat niet genoeg. Nicodemus moet opnieuw geboren worden.  

En deze uitspraak van Jezus maakt dat Nicodemus nog meer 
nieuwsgierig wordt. Ik kan mij zo indenken dat hij ervoer dat er iets nieuws ging 
gebeuren, zo dichtbij Jezus. Misschien zat Nicodemus wel op het puntje van 
zijn stoel. 
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En wat doe je als je nieuwsgierig bent? Dan vraag je door. Dan wil je 
meer weten. Dan neem je geen genoegen met een gemakkelijk antwoord.  

Nicodemus ook niet. Hij wil weten wat Jezus precies bedoelt en blijft 
vragen stellen aan Jezus.  

Zijn wij ook zo nieuwsgierig naar het Koninkrijk van God? Jezus leert dat 
Gods Koninkrijk al begonnen is in de harten van gelovigen door de 
aanwezigheid van de Heilige Geest. Het zal voltooid worden als Jezus 
terugkomt om de wereld te oordelen en het kwaad voor altijd op te ruimen. 
Met gezonde nieuwsgierigheid mogen wij hiernaar uitzien. Tegelijk mogen wij 
ook tot nieuwsgierigheid in Jezus opwekken. Welke aanleiding geven wij aan 
anderen, zodat zij vol nieuwsgierigheid op zoek kunnen gaan om ook 
onderdeel van het Koninkrijk van God uit te gaan maken? 

Ons gebed mag zijn dat wij nieuwsgierig blijven hoe Jezus ons elke dag 
wil leren Hem te volgen en hoe wij mensen om ons heen ook nieuwsgierig 
kunnen maken voor Hem. 
Bert van Drogen 
 

 

Aandacht voor elkaar  
Om te laten merken dat we omkijken naar elkaar, was er voor 
kerst een leuke verrassing gemaakt. Hoe klein en eenvoudig 
ook, het is wel een lichtpuntje op moeilijke momenten; gegeven 
uit liefde voor elkaar. 

Op die manier willen we jaar in, jaar uit proberen samen 
gemeente te zijn. We zijn begonnen aan een bijzonder jaar: het 
jubileumjaar! We mogen gedenken dat onze gemeente al 70 jaar 

bestaat. Daarvoor danken we onze Heer, die er altijd is voor ieder van ons en 
Hij is er al die jaren ook steeds voor ons samen als gemeente. 
Bij de ‘aandacht voor elkaar’ leven we mee en vragen elkaars aandacht voor 
mensen in onze gemeente. 
♥ Jelle Hoekzema kon na een lange periode van gedwongen rust pas in 
december weer een beetje z’n eigen gang gaan. Nadat hij z’n been weer mocht 
belasten koste het tijd om de rechtervoet weer volledig te kunnen gebruiken. 
Jelle was erg blij toen dat weer lukte en hij ook zelf weer kon autorijden. 
♥ het was ook heel fijn dat Ina en Diana Bakker weer bij onze diensten 
aanwezig konden zijn, we hebben hen lang gemist. 
♥ Ria Hoekstra kwam weer naar de dienst, ook om iedereen zelf te bedanken 
voor alle steun die ze kregen toen Jan ziek was en na zijn overlijden. In deze 
Brug kunt u het ‘In Memoriam’ van Jan Hoekstra lezen.  
♥ Hans Romijn moet nog weer voor onderzoek naar het ziekenhuis: de 
oncoloog moet weer naar de situatie van zijn bloed kijken. We wensen Hans 
veel sterkte omdat hij hierover al zo lang in onzekerheid verkeert.  
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♥ We kregen bericht, dat ds. Bert Wijchers zijn sleutelbeen 
heeft gebroken bij een ongelukkige val, daarom kon hij op 8 
januari onze dienst niet komen leiden. Gelukkig kon Gea een 
vervanger vinden voor die dienst. We hopen dat Bert 
Wijchers snel weer mag herstellen en wensen hem sterkte. 
♥ Vlak voor kerst deed het Corona-virus z’n intrede in huize 
Middelkamp, dus moesten Bert en Aly in isolatie en konden 
niet naar de kerstbijeenkomsten. Intussen kregen ze wel blij nieuws, omdat in 
Dubai hun kleindochter Milena werd geboren. Via beeldbellen konden ze die 
blijdschap wel delen en horen dat alles daar goed ging.   
♥ Bij de kerstmiddag voelde Bob Wijnstra zich even niet lekker. Naderhand 
was hij nog wel wat moe, maar ging alles gewoon weer door. Totdat hij na 
nieuwjaar thuis aan het klussen ging; toen werd hij  erg benauwd en moest 
zelfs per ambulance naar het ziekenhuis. Na onderzoeken mocht hij aan het 
eind van de dag weer naar huis. Bob nuanceert dat zelf nogal en verbindt daar 
ook geen gevolgen aan; wellicht wordt zijn medicatie wel wat aangepast. 
♥ Begin januari moest ook Martha Springer worden opgenomen in het 
ziekenhuis; ze had problemen met dichtgeslibde bloedvaten bij haar hart. 
Daardoor krijgt ze het soms erg benauwd, maar ze kan niet meer geopereerd 
worden. Daarom mocht ze toch weer naar huis, maar ze heeft nu wel elke dag 
veel thuiszorg nodig. We wensen haar veel sterkte. 
♥ Anne en Jenny Duursema waren rond de jaarwisseling ook niet helemaal  fit, 
maar gelukkig was dat maar kort. In januari hebben zij een verjaardagen-
marathon in de familie: dat begon op 6 januari en in de loop van deze maand 
zijn ze dan al snel vier verjaardagen verder. 
♥ Renate Niezing was onlangs gevallen, maar dat ging al snel weer redelijk 
goed. Verder waren er in haar omgeving verschillende sterfgevallen en dat 
vond ze geestelijk best zwaar. 
♥ In december was Giny Meijer al een poosje ziek en lag ze op de 
verpleegafdeling aan zuurstof; daarna leek het even weer beter te gaan. Maar 
aan het begin van dit jaar ging het weer niet goed: ze werd zichtbaar brozer en 
kwetsbaarder. Vlak voor het drukken van deze Brug hoorden we, dat Giny 
Meijer op maandag 16 januari is overleden, ze was 94 jaar. De laatste dagen 
had zij zelf ook geen moed meer om langer te blijven leven; we mogen 
vertrouwen dat ze nu rust en vrede heeft gevonden bij haar Heer en Heiland. 

Bij al onze zorgen over persoonlijke 
situaties mogen we ons verzekerd weten 
van de liefde van God: hij geeft ons 
sterkte en troost en helpt bij zorgen en 
moeiten. Met ‘Aandacht voor elkaar’ 
willen we elkaar in die overtuiging 
steunen en elkaar liefde geven. 

Bert Middelkamp  
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In Memoriam Jan Hoekstra 
 

Hoogkerk  ☆ 20-11-1932  

Assen  † 10-12-2022 
 

“We konden samen heel lang naar het 
water kijken”, zei Johan over zijn vader. 
Naar de rollende golven en die strakke lijn 
van de horizon. Jan was een groot deel van 
zijn werkende leven kapitein op een schip. 
Op verschillende schepen hebben Jan en 
Rie gevaren. Johan, hun zoon heeft ervan 
verteld op de afscheidsbijeenkomst op 16 
december jl. Een varend leven. Op het water. Water dat steeds in 
beweging is. Panta Rhei – alles stroomt – zie de Griekse filosoof 
Heraclitus al. Het beeld van het leven. Alles verandert steeds.  
En toch zijn er ook constanten geweest in het leven van Jan. Allereerst 
zijn huwelijk. Liefst 66 jaar waren Jan en Rie getrouwd. Een huwelijk 
dat begon op 29 juni 1956 met de trouwtekst van 1 Cor. 13:13 over 
Geloof, hoop en liefde. Ook deze tekst bleef een belangrijke constante 
in hun beider leven. Jan vond het geloof en beantwoordde dat door 
zich op 13 mei 1962 in Hengelo door Ds. Huizinga te laten dopen. 
Toen Jan stopte met varen en ze in Groningen gingen wonen en hij er 
brugwachter werd  gingen ze actief meedoen en ook 
verantwoordelijkheid dragen in de baptistengemeente Groningen-
Zuid.  
In een oude ‘Boodschapper’ -het maandblad van de gemeente- van 
juni 1997 stond dat Jan – na in het verleden al 2 x 8 jaar raadslid te 
zijn geweest- zich opnieuw beschikbaar stelde voor het raadswerk. 64 
jaar was hij toen. Twee hartinfarcten had ie toen al achter de rug.  
Voor de stad Groningen werd hij actief in de Vereniging voor 
Volksvermaken. Jaarlijks organiseerde hij de intocht van Sinterklaas.  
In 2006 werden Jan en Rie lid van de baptistengemeente Assen en 
ook hier werden zij trouwe en actieve leden. Hij heeft bijvoorbeeld 
actief meegewerkt op de zondagmorgen bij de voorbereiding van de 
dienst en de ontvangst van gastsprekers. Ook toen ze niet meer in de 
dienst konden komen door de afnemende gezondheid van Jan, bleven 
ze sterk betrokken op de gemeente. Ze vroegen elke week nog even 
hoe de dienst was geweest, waarover er gepreekt was. En als er een 
bijzondere dienst was, dan zorgden zij samen nog wel dat er een 
zelfgebakken cake was.  
Toen Jan Hoekstra steeds meer zorg nodig had, werd dat een steeds 
grotere opgave voor Rie. Daarom werd hij afgelopen voorjaar 
opgenomen in ‘de Slingeborgh’. 

† 
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Dat was voor hen beiden een grote stap, maar daar hadden zij zich 
intussen bij neergelegd. Het was voor Ria Hoekstra ook niet meer vol 
te houden, omdat Jan zowel lichamelijk als geestelijk achteruitging en 
doorlopend heel veel zorg nodig had.  
Het geloof betekende veel voor Jan Hoekstra en toch was hij geen 
man die er enorm mee te koop liep. Over innerlijke zaken sprak hij niet 
zoveel. Hij was een goed en zorgzaam mens, altijd behulpzaam. Een 
man met duidelijke waarden en normen. Eigen verantwoordelijkheid 
nemen vond ie belangrijk. Ook een pietje-precies. Heel netjes was hij, 
vooral op zijn schip. Een duidelijke kapitein die nergens bang voor was 
– nou ja wel voor spinnen, zei iemand -  Ook wat eigenwijs en 
eigenzinnig soms, maar wel iemand die positief in het leven stond en 
nooit klaagde.  
Naast het geloof speelden ook hoop en liefde een belangrijke rol. Hij 
hoopte voor zijn kinderen en kleinkinderen dat ze het weer beter 
zouden krijgen dan hijzelf. En dat er liefde was blijkt niet alleen uit de 
vele huwelijksjaren maar ook uit de woorden van Rie: “Hij was een 
fantastische man!”   
En door die liefde kan zij nu ook zeggen: “Het is goed zo!”. 
Jan is nu bij zijn Heer. 
Jur Kruizinga 
 

 
 
 

 
Dankbetuiging 

 

Hartelijk dank voor alle steun en liefde, zoals wij dat mochten 
ervaren tijdens de ziekte en na het overlijden van 
 

Jan Hoekstra 
 

Veel mensen waren bij het afscheid op 16 december en dat gaf een 
warm gevoel en heeft ons gesterkt. We kregen ook mooie kaarten, 
veel persoonlijke reacties, lieve telefoontjes en andere blijken van 
medeleven. Dat heeft ons geholpen en helpt nog steeds om verder 
te gaan: we putten daar kracht uit om alles weer op te pakken en te 
wennen aan het leven zonder Jan. 
 

Mede namens de familie, 
Ria Hoekstra-Sluman 

 
 
  

† 
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Werken in de Gemeente 

Vier maanden ben ik nu werkzaam in de gemeente 
en die tijd is omgevlogen. Op woensdagen eens per twee 
weken bracht ik bezoeken aan de ouderen en zieken. En 
iedere ontmoeting was een fijne gebeurtenis. Praten over 
levensverhalen is voor mij iedere keer weer een 
avontuurlijke reis. Niet alleen een reis naar het verleden, 
een reis langs de bergen en dalen van het leven, maar ook 
een reis naar binnen toe, naar onze vragen en (on)zekerheden.  

Op zoek ook naar waar ons vertrouwen ligt. Geloven is immers in de 
eerste plaats vertrouwen. Vertrouwen op God die liefde is. Vertrouwen op zijn 
leiding in ons leven.  

Bij ieder die ik bezocht lazen we aan het eind van het gesprek het 
gedeelte uit de brief aan de Filippenzen. (Fil. 4: 1-9). Paulus roept de gemeente 
op om standvastig in de Heer te blijven. Bij alles wat er gebeurt in onze tijd is 
dat ook voor ons geen overbodige aansporing. Standvastig blijven. Trouw zijn 
aan je beloften  zoals de Heer trouw is aan ons.  

Houd ook vast aan je dromen, wil ik erbij zeggen. Zoals eens Martin 
Luther King ons heeft geïnspireerd met die geweldige toespraak: “I have a 
dream”, zo mogen we elkaar van onze dromen vertellen.  

Jaren geleden was ik in Kaapstad en bezocht daar het District Six 
Museum. Een museum ter nagedachtenis aan de verschrikkingen van het 
apartheidssysteem in Zuid-Afrika. Het zesde district van Kaapstad was een 
arme wijk met een zwarte bevolking. De rijke blanken besloten dat de wijk 
moest verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe winkelcentrum en woningen 
voor de rijken. De wijk werd letterlijk weggebulldozerd zonder dat de mensen 
fatsoenlijk de kans kregen om te verhuizen.  
In dat museum trof ik een groot doek aan waarop de volgende woorden 
stonden:   “Hold fast to dreams, 

for if dreams die, 
life is a broken-winged bird 

that cannot fly.”⠀   [ Langston Hughes ] 

Voor de mensen die het Engels niet direct begrijpen:  
“Houd vast aan dromen, want als dromen sterven is het leven als een 
vogel met een gebroken vleugel dat niet meer kan vliegen.” 

Houd vast aan je dromen. Wees standvastig.  
“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd 
verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.”  

En dan lezen we in vers 6 bijna onopvallend:  De Heer is nabij.  
 

Ik wens u een goed en gezegend 2023 toe! 
Jur Kruizinga 
Telefoon: 06 – 2320 4692. E-mail: jur.kruizinga@baptisten-assen.nl  
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Persoonlijke berichten 
Overlijdensbericht 
Familieberichten in de krant herinneren ons soms ook 
aan mensen, die vroeger in onze gemeente kwamen. 
Op 2 januari stond er een overlijdensadvertentie in de 
krant van Jeannette Super. Velen in onze gemeente 
zullen zich Jeannette nog wel herinneren. In de jaren 
tot 2005 kwam zij met haar moeder - Zwaantje Super - 
in onze gemeente. Maar toen haar moeder in een 
verzorgingshuis kwam, kon dat niet meer. In 2006 is haar moeder overleden 
en  daarna zijn velen van ons ook het contact met Jeannette kwijtgeraakt. We 
hebben namens onze gemeente een condoleancekaart gestuurd aan de 
familie. Als u ook persoonlijk nog wilt reageren; het correspondentieadres van 
de familie is Ratelaar 49, 7761 KE Schoonebeek. 
 
Nieuwjaarswens 
De belangstelling voor het wel en wee van onze gemeente strekt zich verder 
uit dan wij soms denken. Er zijn nog verschillende oud-leden die bijvoorbeeld 
via Facebook onze gemeente blijven volgen. 
Soms sturen ze ook een reactie zoals Dina Bax, die hier lid was van 1997 tot 
2004. Bij een berichtje op Facebook over ons Adventsproject schreef zij: “Ik 
vind het fijn om zo op deze manier wat van jullie te horen bedankt wens jullie 
allen een fijn kerstfeest en een gelukkig en gezond nieuwjaar.” 
 
Geboortebericht 
Op woensdag 28 december 2022 is in Dubai onze 
kleindochter Milena Madelaine Lara geboren, dochter 
van Erik en Lara Middelkamp. 

Ondanks wat 
zorgen vooraf 
was ze direct al 
een gezonde 
baby en gaat ook 
verder alles 
prima met haar.  
Op de foto staat 
Milena samen 
met haar trotse zus Isabella. 
Opa en oma willen natuurlijk ook gaan 
kijken, daarom zijn wij de komende weken 
op reis en dus even niet in Assen. 
Bert en Aly Middelkamp  
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Van het secretariaat 
Voor onze gemeente is een bijzonder jaar begonnen: 
2023 is een jubileumjaar. Dat onze gemeente nu al 70 jaar 
bestaat, mag ook zichtbaar zijn als u De Brug leest; dus 
daarom hier en daar wat versiering. We willen dit vooral 
ook in dankbaarheid gedenken: al die jaren heeft God ons 
behoed en bewaard. Ook moeilijke tijden heeft onze 
gemeente kunnen doorstaan, zodat we nu vol vertrouwen aan dit nieuwe jaar 
kunnen beginnen. 
 In elke Brug kunt u een bijdrage lezen van Bob Wijnstra, die na de vorige 
gemeentevergadering aan het werk is gegaan voor het jubileum. Inmiddels 
hebben Anja van Duivendijk en Anke Gorter zich aangesloten bij de 
jubileumwerkgroep, maar ze zoeken nog verdere versterking. En ook materiaal 
is welkom: graag verhalen van vroeger en oude foto’s! 

 Ondertussen heeft Bob alle een prachtige voorzet 
gemaakt voor een jubileumlied: in de vorige Brug kon 
u de muziek en de eerste teksten zien. Het verzoek 
was daarbij om zelf ook aan de slag te gaan en 
coupletten toe te voegen over (de historie van) onze 
gemeente.  

Eerlijk gezegd had ik daar veel reacties op 
verwacht, maar dat viel tegen …: nog niemand heeft 
iets ingestuurd. Misschien bent u er nog niet toe 
gekomen om uw pennevruchten door te geven. Of de 
feestdagen waren gewoon te gezellig om er mee 
bezig te gaan. Maar we hopen wel dat het nog wordt 
ingehaald zodat we straks uitgebreid over onze jarige 

gemeente kunnen zingen! 
  Het oude jaar werd mooi afgesloten met prachtige kerstvieringen: 
verderop in deze Brug kunt u nagenieten met vele foto’s. Maar ook op zondag 
18 december hadden we al een fijne dienst: er waren toen vier gasten en er 
was bijzondere muziek! De samenzang werd begeleid door Marleen 
Samplonius en Karin Middelkamp en dat klonk erg mooi. Bij de dienst op 12 
februari zijn ze ook weer samen te horen. 

Naast foto’s en verslagen van kerstvieringen kunt u ook alweer de 
aankondiging lezen van het project voor de Veertigdagentijd. Vanaf zondag 26 
februari zullen we daar wekelijks bij stilstaan om zo samen op weg te gaan 
naar het Paasfeest. 

In de Bonte Wever wordt op zaterdag 25 maart een gospelavond 
gehouden: elders in deze Brug meer informatie. Meestal moet je een hele reis 
ondernemen voor zo’n groot evenement, maar nu is het dichtbij. De avond 
wordt mede georganiseerd door BG De Ark en andere kerken. 
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In samenwerking met De Ark en de EGA is er ook weer een Johan de 
Heer-zangavond gepland. In het najaar van 2019 is er zo’n avond geweest en 
dat was een succes. Daarom waren er ook direct plannen om door te gaan met 
een paaszangavond in april 2020. Maar zoals we weten begon dat voorjaar de 
Corona-pandemie en moest alles worden afgelast. 

Nu is dat plan weer opgepakt, dus wordt de volgende Johan de Heer-
zangavond gehouden op zondag 2 april; ’s avonds om 7 uur in het gebouw van 
BG De Ark. Dat is een week voor Pasen en de avond zal ook dat thema 
hebben. Jur Kruizinga houdt daar de overdenking. Verdere informatie ook 
elders in deze Brug. 

Onze gemeentevergadering is gepland op zondag 23 april. We 
vergaderen dan weer na onze dienst en sluiten de ochtend af met een 
gezamenlijke broodmaaltijd. De agenda voor die vergadering en alle 
jaarstukken ontvangt u eind maart bij de volgende Brug. 

Al deze aankondigingen geven ons weer veel 
om naar uit te zien en samen verder te gaan. Voor 
elke zondag in dit jaar zijn weer afspraken gemaakt 
met voorgangers. Daarbij blijkt elke keer dat men 
graag naar Assen komt om onze diensten te leiden. 
En ook verder zijn er elke zondag veel mensen 
actief om alles voor te bereiden en klaar te zetten. 

Intussen worden er zelf alweer afspraken gemaakt met sprekers voor 
onze diensten in 2024. Want ook al bestaan we nu al 70 jaar als gemeente, we 
vertrouwen dat we ook in de toekomst kunnen blijven samenkomen. 
Namens het bestuur, 
Bert Middelkamp. 
 

 

Wijzigingen adressenbestand 
Elk voorjaar maken we als gemeente een nieuw 

adressenboekje, waarin alle leden en vrienden van onze gemeente 
zijn vermeld: dat is belangrijk zodat we elkaar als gemeente 
kunnen kennen. Maar dan moeten alle gegevens wel kloppen. 

Verhuizingen worden meestal wel doorgegeven, maar bij 
een verandering van een (mobiel) telefoonnummer of e-mailadres wordt dat 
wel eens vergeten. Daarom de oproep om al uw gegevens nu even goed te 
controleren en wijzigingen direct door te geven. Want binnenkort wordt er een 
nieuw adresboekje gemaakt. 

Dus controleer uw eigen gegevens en geef veranderingen door aan het 
secretariaat, bij voorkeur per mail: secretariaat@baptisten-assen.nl. We 
vragen u zorgvuldig om te gaan met het adressenboekje van onze gemeente 
en de gegevens nooit aan anderen te verstrekken. 
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Seniorenkerstmiddag op 23 december 
Na twee jaar konden we weer een 

seniorenkerstmiddag organiseren. Fijn! 
Samen met de Evangelische gemeente 
en de Baptistengemeente De Ark 
gingen we aan de slag om deze middag 
tot een mooie en geslaagde middag te 
laten worden. En dat werd het!! 

Ik had zelf niet zo’n groot geloof 
dat er 80 mensen zouden komen. Nou 
het werd nog overtroffen. Er waren 88 
mensen. Hoe groot is de Heer en hoe 
klein mijn geloof. 

Tegen 14.00 uur kwam al de 
eerste bezoeker. En geleidelijk aan 
begonnen de mensen binnen te 
druppelen. Er moesten steeds meer 
stoelen en tafels worden bijgezet. We 
begonnen met koffie/thee/ 
chocolademelk met wat lekkers. Om 
15.00 uur begonnen we met de dienst. 

We zongen oude vertrouwde 

kerstliederen, onder begeleiding van 
Chris (piano) en zijn dochter Lisanne 
(dwarsfluit) van Meerendonk. Wat is het 
toch mooi om met zoveel mensen 
samen te zingen en bij elkaar te zijn. 

Jur Kruizinga was de voorganger 
deze middag. Hij betrok de toehoorders 
bij zijn overdenking. Kent u dat ook de 
bekende sinaasappel en de boekjes 
van W.G. v.d. Hulst (Voetstapjes in de 
sneeuw bijv.) die je kreeg op het 
kinderkerstfeest? Er kwamen mooie 
herinneringen boven. Leuk.  
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De middag werd afgesloten met 

het Ere zij God en de zegen. Bij de 
uitgang kreeg iedere bezoeker nog een 
kaars mee, met een kaartje daaraan 
met een bekend kerstlied. Dit werd erg 
gewaardeerd. 

Ja, het was een mooie middag.  
Met hierbij nog eens dank aan de 

vrijwilligers van de Componist, die hard 
hebben meegeholpen met 
koffie/thee/chocolademelk schenken 
en het neerzetten en opruimen van de 
stoelen en tafels. En natuurlijk ook dank 
aan alle mensen die vanuit de drie 
gemeenten hebben meegeholpen. 
Petra Wilhelmus 
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Feestdagen in onze gemeente 
Kerst en nieuwjaar zijn altijd belangrijke 
feestdagen in onze gemeente en de 
afgelopen keer was dat heel bijzonder. 
Twee jaar lang was er geen gelegenheid om 
bij elkaar te komen; de laatste keer dat we 
als gemeente kerst mochten vieren was in 
2019! 

Daarom was het nu bijzonder om 
samen het ‘Ere zij God’ te laten klinken 
op eerste kerstdag. Een jaar eerder 
moesten we op het laatste moment de 
kerstvieringen ook weer annuleren 
door een nieuwe lockdown; toen 
hebben we het ‘Ere zij God’ een week 
eerder gezongen, bij de laatste dienst 
voor kerst die we toen nog konden 
houden. 
In onze gemeente is er jaarlijks een 
adventsproject en daarin worden we 
wekelijks meegenomen op weg naar 
het kerstfeest. Dan is het projectlied 
ook bekend en kan door iedereen 
worden meegezongen. En als dan de 

laatste afbeeldingen zijn toegevoegd, voelt het ook echt dat we samen iets 
hebben bereikt: het kerstfeest. 
Bij deze kerstviering 
werd de zang 
ondersteund door vier 
muzikanten: dat maakte 
het extra feestelijk. 
Naast Henk Samplonius 
op het orgel speelde 
Karin op het klokken-
spel, Hein op trompet en 
Petra op de fluit. Het was 
echt genieten van hun 
muzikale bijdragen. 
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De dienst werd geleid door ds. Jan Brouwer. Aan de hand van bekende 
schriftlezingen uit Matteüs 1 en Lucas 2 overdacht hij met ons de geboorte van 
Jezus in de stal van Bethlehem. Het thema was deze morgen: ‘ook voor mij  … 

hebt G’U rijkdom ontzegt’. 
Het was fijn dat er ook kinderen waren: 
Max en Tobias Middelkamp. En zoals 
gebruikelijk met kerst kregen ze een 
tasje met een leesboek en iets lekkers. 
Deze laatste dienst van 2022 werd 
afgesloten met een gezellige ontmoeting 
bij de koffie met een lekkere traktatie.  
Op dezelfde manier zijn we een week 
later het nieuwe jaar ook begonnen: er 
was op 1 januari 2023 een 
nieuwjaarsvisite in De Componist. 
Er was deze ene keer geen complete 
liturgie, maar we werden verwelkomd 
door Anke Gorter, die ons aan het 
denken zette over goede voornemens. 
Dat kunnen ook geloofszaken zijn, zoals 

regelmatig Bijbellezen. Maar bij dat alles gaf ze ons ook mee, wat in Jozua 1 
vers 5 staat: ‘Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten’. 
Dat is een mooie zekerheid aan het begin van een nieuw jaar: God zal ons niet 
verlaten, wat er ook gebeurt. Onze gemeente kan dat ook van harte getuigen, 
want wij mogen het 70-jarig bestaan 
gedenken; en al die jaren heeft God ons 
gemeente behoed en beschermd. 
Daarna konden we beginnen met het 
vieren van ons jubileumjaar, met koffie 
of thee en nieuwjaarsrolletjes met 
slagroom.   
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Baptisten Gemeente Assen 70 jaar (1953-2023) 
Dit jaar bestaat onze baptistengemeente 70 jaar. 
Geweldig! Maar hoe is de gemeente tot stand gekomen? 
Wie zou dat zo rond het midden van de vorige eeuw 
kunnen bedenken? Hoe komt een kerkelijke 
gemeenschap tot stand? 
Mijn gedachten gaan terug naar het wel en wee in Den 
Haag. Een kerkelijke gemeente kan gevormd worden 

vanuit een reeds bestaande gemeente. In Den Haag bestond de Vrij 
Evangelische Gemeente al vele jaren, voordat hieruit de baptistengemeente 
Den Haag werd gevormd. 
Blijdschap bij de baptisten om zelf een gemeente te kunnen starten en verdriet 
bij de Vrij Evangelisch Gemeente. Na verloop van jaren waren er leden, die het 
eens waren met de gang van zaken bij de BG Den Haag en zij verlieten de 
kerk en vormden de BG Den Haag-Oost.  
Wederom onbegrip, verdriet en blijdschap. In Den Haag kan de politiek na 
enkele jaren uit een andere richting waaien en dat gebeurde ook op kerkelijk 
gebied: de BG Den Haag-Oost werd opgeheven en vele oud-leden keerden 
terug naar de BG Den Haag.  
In Den Haag werden er na de oorlog veel woningen gebouwd. Het leven kon 
weer worden opgepakt. Men verheugde zich op de samenkomsten van een 
kerk of van het verenigingsleven. Een raadslid of bestuurslid was iemand, die 
verkozen moest worden uit een groep kandidaten. Deze personen, uiteraard 
mannen, behoorden niet tot de jongsten en hadden levenservaring.  
De jongeren uit de jaren 40 behoorden hier nog niet toe, maar toen zij in de 
zeventiger jaren met hun partner een gezin wilden beginnen, was er in Den 
Haag geen (betaalbare) woning te vinden. Maar in Zoetermeer werden de 
huizen uit de grond gestampt en velen vonden daar hun plek; nagenoeg alle 
jongeren van de BG Den Haag vonden daar hun stekje.  
In het begin kwam men daar als leden van de Haagse gemeente vaak op 
zondag voor een tweede keer bij elkaar. Al snel werd dit een wekelijkse 
gewoonte en velen bezochten de dienst in Den Haag niet meer. Toen mensen 
met een andere religieuze afkomst ook de bijeenkomsten gingen bezoeken, 
werd gekozen voor de  morgendiensten. Vanuit Den Haag kwam de pastorale 
en financiële ondersteuning en zo ontstond de BG Zoetermeer. 
En de BG Den Haag ging onveranderd door, maar wel zonder kinderen of 
jongeren. Zo kan het gaan met een Baptistengemeente, maar hoe ging dat in 
Assen? In de volgende Brug leest u daar meer over. 
Namens de Jubileumcommissie (Anke, Anja en Bob; versterking is welkom), 
Bob Wijnstra 
 

PS: kijk nog even in de vorige Brug naar het jubileumlied  
en bedenk daarvoor een volgend couplet!!   
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Johannes de Heer-zangdienst 
Op zondagavond 2 april is er een Johannes de Heer-zangdienst in 
gebouw ‘de Ark’ aan de J.C. van Markenstraat 25 in Assen. 
Iedereen is daar welkom vanaf 18.30 uur; het zingen begint om 
19.00 uur.  

Het zingen van de bekende Johannes de Heer-liederen roept voor ouderen 
veel herinneringen op, maar ook jongeren genieten tegenwoordig weer van 
deze herkenbare melodieën met sterk overtuigende teksten. Bij deze dienst 
wordt een korte overdenking gehouden door ds. Jur Kruizinga, over het thema 
‘“De intocht in het lijden.”. Over de Lijdenstijd en Pasen wordt deze avond ook 
veel gezongen; muzikale begeleiding wordt verzorgd door muzikanten en 
zangers uit de verschillende gemeenten.  
De toegang is gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden voor Noodhulp 
aan Baptisten Gemeenten in Oekraïne: er zijn daar veel Baptisten kerken en 
die zijn actief betrokken bij de hulp aan slachtoffers van het oorlogsgeweld.  
Na afloop van de zangdienst is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprekken: 
wij luisteren graag naar uw reacties en vragen! 
De organisatie van deze Johannes de Heer-zangdienst is een gezamenlijke activiteit van 
Baptistengemeente de Ark, Evangelische Gemeente Assen en de Baptisten Gemeente 
Assen. 
 

 

Zondagsschool 
In de adventstijd hebben we gewerkt met het thema ‘Ik 
kan niet wachten’. In de kerk vertelden we over het 
verhaal van die zondag en plakten we elke week plaatjes 
op de grote poster: zo kwamen er een boer, Jozef en 
Maria, de wijzen, Jezus en Hanna en Simeon bij.  Er werd 
geluisterd naar een lied en iemand van de gemeente stak 
de kaarsjes aan. Daarna konden we naar de zondagsschool gaan om te 
werken met de kinderen. Het was een leuk project; dank voor de medewerking.   
Op eerste kerstdag kregen de kinderen een tasje met een boek erin, een 
kerstbal waar ze zelf op konden tekenen en een zakje snoep. Sommigen 
kregen in plaats van een boek een knutselpakket of een dagboek. Ze waren 
erg blij met die cadeaus. We willen iedereen bedanken die geld heeft gegeven 
voor het kopen van die cadeautjes.  
In januari gingen we verder met de verhalen hoe Jezus opgroeit en begint aan 
Zijn werk in Galilea. Ook hier zijn leuke werkjes bij om met de kinderen te doen. 
Op 26 februari begint de Veertigdagentijd: we zullen dit ook weer volgen en er 
in de kerk over vertellen. Het thema wordt ‘op zoek naar wie Jezus is’; elders 
in de Brug kunt u lezen waar dat over gaat. 
We hopen dat er ook vaak kinderen mogen zijn, zodat we het woord van God 
ook aan hen kunnen doorgeven. 
De zondagsschoolleiding  
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Veertigdagentijd: op zoek naar wie Jezus is 
Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in dit 

veertigdagenproject. Jezus was een timmerman, maar Hij 
vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een 
profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die 
een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende 
Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in 
verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de 
wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God 
vandaan komt? Wie is Hij toch? 

In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we 
op zoek naar antwoorden. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook 
al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het 
kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij 
toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid 
ontdekken we over Jezus? 

Op de eerste vier zondagen gaat het om Bijbelverhalen waarin 
verschillende mensen zich afvragen wie Jezus is en wat het betekent wat Hij 
zegt en doet. Op de vijfde zondag stelt Jezus zelf deze vraag aan zijn 
leerlingen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Op Palmzondag gaat het 
natuurlijk over Jezus die als een koning Jeruzalem binnenrijdt. Het Paasfeest 
wordt gevierd met het verhaal van de Emmaüsgangers, die Jezus ontmoeten 
en Hem uiteindelijk herkennen als de opgestane Heer. 

Vanaf zondag 26 februari gaan we op weg naar Pasen. Bij onze diensten 
zien we een kerkraam, waarvan elke zondag een venster wordt 
geopend. Dan zien we een illustratie en zo wordt duidelijk wie Jezus 
is en wie Hij voor ons wil zijn. De thema’s van het project zijn 
gebaseerd op de volgende Bijbelverhalen, die ook op de 
zondagsschool aan de orde komen: 

❖ Zondag 26 februari: Hij is toch die timmerman? (Marcus 6:1-6) 
❖ Zondag 5 maart: Wie is Hij, dat de wind en het water Hem 

gehoorzamen? (Marcus 4:35-41) 
❖ Zondag 12 maart: Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen 

vergeeft? (Lucas 7:36-50) 
❖ Zondag 19 maart: Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? 

(Johannes 6:25-51) 
❖ Zondag 26 maart: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? (Matteüs 

16:13-17, 20-21) 
❖ Zondag 2 april: Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem 

binnenrijdt? (Matteüs 21:1-11) 
❖ Paaszondag 9 april: Hij is opgestaan, het is echt waar! (Lucas 

24:13-35) 
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Vrouwencontact 
Bij onze kerstmiddag op 14 december heette Aly ons welkom en we hoorden 
van elkaar wie er niet konden komen: enkelen waren ziek en hadden afgebeld. 
We waren met 8 personen en de tafels waren in kerstsfeer gebracht. 
We zongen het eerste couplet van lied 152 ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’. 
Hierna ging Aly ons voor in gebed en daarna zongen we het tweede couplet. 
We luisterden naar het gedicht ‘Alle goeds’ uit het boekje ‘goede dagen 
toegewenst’. Er stonden in de eerste drie coupletten allemaal vragen over de 
wensen die we hadden verstuurd voor het jaar 2022. We hebben daar met z’n 
allen over gepraat en wat het jaar ons gebracht heeft. Het was leuk om te horen 
van elkaar hoe men dit heeft gevoeld en beleefd. Daarna las Aly het gedicht 
verder en stond er dat je op elkaar moet letten en er voor elkaar moet zijn. 
Want God zond zijn zoon voor ons naar aarde en dat mogen we met kerst 
vieren. Hierna zongen we het derde couplet. 
Op tafel stonden kleine bakjes met vier snoepjes erin. Het was de bedoeling, 
dat we die mee naar huis nemen en delen met een ander. We hoorden hoe er 
in een kerk snoepjes waren uitgedeeld die men moest opeten en de liefde van 
God daarin proberen te proeven. Daarna moesten ze een ander snoepje delen 
en zo die liefde doorgeven. We zongen lied 169 ‘Komt allen tezamen’. Dit werd 
afgesloten met het gedicht ‘Nieuw’ van Jelle Verwaal. 
Anke Gorter las het verslag voor van onze vorige bijeenkomst met daarin de 
Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag. We keken wie er een kaart van ons 
krijgt en we deelden de lijstjes uit met onze bijeenkomsten voor volgend jaar. 
Hierna hadden we pauze en dronken koffie of thee met iets lekkers erbij. Anke 
inde de contributie. 
Daarna gingen we beginnen met ons 
kerstprogramma. We zongen lied 155 ‘Hoe 
zal ik U ontvangen’. Daarna luisterden we 
naar een gedicht over Zacharias en 
Elisabeth en zongen lied 151 ‘O kom, o 
kom Immanuel’. Uit het Lucas-evangelie 
luisterden we naar de engel Gabriel die Maria de blijde boodschap brengt en 
dat Maria God dankt in een lied. Hierna luisterden we naar het verhaal ‘plek 
voor moeder en kind’ over een non die in een kindertehuis werkte. Daar konden 
moeders met hun kindje terecht en leerden ze de moeder een beroep zodat ze 
na die tijd konden werken en zo hun kind konden onderhouden en het niet 
hoefden af te staan. Het was een huis waar de moeders hun kind in een kribbe 
konden leggen om zo later zelfstandig te kunnen zijn. 
We zongen samen ‘Stille nacht, heilige nacht’ en lazen uit Mattheus 2: 18-24 
en een gedicht over Jozef, die te horen kreeg dat hij met Maria moet trouwen, 
want dat haar kindje van God was en niet van een andere man. 
We zongen lied 170 ‘O kindeke klein’. Het gedicht over keizer Augustus dat 
heel de bevolking van het land geteld moest worden in zijn geboorteplaats. 
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Voor God was Augustus als een pion op een schaakbord, want Hij had door 
de profeten Bethlehem al aangewezen als de geboorteplaats voor Zijn zoon. 
We hoorden ook een verhaaltje dat op de dag voor kerst een man snel nog 
even een boodschap wilde doen en staande werd gehouden door een jonge 
vrouw met een schaal kleine beschuitjes en blauwe muisjes erop. Alstublieft 
meneer, zei ze. Hij wilde gauw een pakken, maar moest eerst nog even een 
kaartje lezen waarop stond: ‘Tweeduizend jaar geleden is Jezus de zaligmaker 
geboren’. De man zei: ‘Daar neem ik graag een beschuitje op’. Voor hem was 
kerst op dat moment begonnen. 
We zongen samen lied 172 ‘In Bethlehems stal’ en lazen uit Lucas 2 over de 
geboorte van Jezus. Hierna lazen we uit ‘Elisabeth’ het verhaal ‘Verlangen 
naar Vrede’. Daarin stond, dat Jezus niet alleen naar de aarde gekomen is om 
te leven, maar ook om ons te redden door Zijn dood en opstanding en Zijn 
wederkomst naar de aarde. 
We lazen uit Lucas het verhaal van de herders en dat ze op weg gingen om 
Jezus te vinden. In ‘Elizabeth’ lazen we wat het Leger des Heils allemaal doet 
voor onze medemensen, bijvoorbeeld eten en drinken uitdelen en mensen te 
woord staan, onderdak bieden, muziek en gezelligheid brengen voor ouderen 
en voor mensen die op straat leven. Ook zie je ze altijd met een Kerstpot staan 
om geld in te zamelen voor alles wat ze doen.  
We zongen nog lied 171 ‘Heerlijk klonk het lied der Engelen’. We hoorden het 

gedicht ‘Kracht van Kerst’, dat dit pasgeboren kind de 
grote kracht van kerst is. We lazen nog het gedicht over 
de wijzen en zongen lied 177 ‘Eer zij God in onze 
dagen’. Hierna hoorden we het kerstverhaal ‘Er was 
geen plaats voor Hem’ uit het boek ‘van kribbe tot kruis’ 
van S.M. Meijer-Hendriksen. Dat ging over Gerard, een 

jongen die op kamers woonde, maar toen ging zijn verkering uit. Daarna kwam 
hij met slechte jongens in aanraking. Toen hij op een avond voor het eerst 
drugs wilde gaan gebruiken, vond hij een briefje met een bewerking van Psalm 
23 door een drugsverslaafde geschreven. Zij kon niet meer van de drugs 
afkomen en wilde dat ze er nooit aan begonnen was. Gerard is toen naar zijn 
ouderlijk huis gegaan en heeft er met zijn ouders over gesproken en verteld, 
dat hij dit leven niet langer wilde leven. Hij vierde kerst bij hen en ging weer 
mee naar de kerk. Gerard had geleerd dat drugs niet helpen bij problemen, 
maar om te bidden en God om raad te vragen. 
We hebben het verhaal niet helemaal uitgelezen, want enkele zusters wilden 
graag naar huis omdat ze in het donker niet meer goed kunnen zien. We 
hebben nog geluisterd naar het gedicht ‘Lieve mens’ uit het boek ‘Goede dagen 
toegewenst’ en samen het ‘Ere zij God’ gezongen. Aly wenste ons fijne 
feestdagen en gaf ons als aandenken een glinsterende ster mee naar huis. 
De volgende bijeenkomst van Vrouwencontact was op 11 januari 2023. 
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Op woensdag 11 januari 2023 kwamen we weer bij elkaar. Aly wenste ons veel 
heil en zegen in het nieuwe jaar. Hierna las ze het gedicht ‘Een voortgaand 
proces’ voor uit ‘Ouder worden’ van Marion Stroud. Daarin vraagt een oudere 
dame aan de Heer of Hij haar wil maken precies zoals ze wezen moet. 
Deze middag waren enkele dames er niet in verband met werk of omdat ze 
iets anders hadden. Jenny was er niet, omdat ze jarig was.  
We zongen samen lied 356 ‘Samen in de naam van Jezus’. Aly ging ons voor 
in gebed en ze vertelde dat het thema deze keer is ‘alle leden van één lichaam’. 
We zongen samen lied 512 ‘Mij wil de Heiland gebruiken’. We lazen 1 
Corinthiërs 12: 12-31: dat gaat over de gemeente als één lichaam en wij 
allemaal als leden. Vandaag stonden we stil bij handen, ogen, oren, mond en 
voeten. Iedereen heeft elkaar nodig, niemand kan zonder elkaar. De een kan 
beter luisteren, de ander beter praten of bidden voor anderen. Sommigen zijn 
wel eens jaloers op de ander, maar dat hoeft niet: iedereen telt mee.  
We zongen lied 458 ‘Heer, wat een voorrecht’, en luisterden naar een 
verhaaltje over de pink, die voelde zich er niet bij horen. Het oog vond hem ook 
maar overbodig, tot hij hem nodig had en daarvan spijt kreeg. Toen waren ze 
weer vrienden. We zongen nog een couplet van lied 458. Het gedicht ‘Hier ben 
ik Heer’ van Inge Lievaart werd voorgelezen. Het verslag van december wordt 
volgende keer nog voorgelezen, want Aly had de verkeerde map 
meegenomen. We keken wie er een kaart van ons zal krijgen en het blad 
‘Zonnewende’ werd uitgedeeld. Volgende keer zal groep 2 het programma 
doen en dan is onze jaarvergadering en bingo-middag. 
Hierna hadden we pauze en inde Anke de contributie. We schreven onze 
namen op kaarten en dronken koffie of thee met een nieuwjaarsrolletje erbij. 
Ook trakteerde Anneke nog op een lekkere bonbon, omdat ze jarig was 
geweest. Ze bedankte voor de mooie kaart, die ze van ons had gekregen.  
Na de pauze las Aly het gedicht ‘Je handen’ voor van Sipke van der Land. In 
dit gedicht staat, dat je naar de medemens toe moet gaan om te helpen en om 
er te zijn voor de ander. Hierna deden Gea en Aly een tweespraak over 
Vrouwencontact in de jaren 2005 tot en met 2010; en af en toe was er een 
vragen aan de zusters om te beantwoorden. Daarna deden we een kwis over 
die jaren: de meeste antwoorden wist men nog te geven. Soms door een 
aanwijzing of een voorwerp dat werd getoond. Er werden daarbij veel 
herinneringen opgehaald.  
Gea las nog een gedicht voor ‘Een zoektocht’ uit het boek ‘de seizoenen van 
het leven’; dit gedicht is gemaakt door Thea Zuidema. Ook staat dit gedicht 
afgedrukt op een ansichtkaart met daaronder een van stof gemaakte weg naar 
de hemel. Op de weg een baby, jongeren, een echtpaar en een bejaarde; 
allemaal onderweg naar de hemel. De mensen die de kleden hebben gemaakt, 
zijn een keer op Zusterhulp geweest en hebben verteld over welke 
Bijbelgedeelten dat was gemaakt.  
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Dit kleed met 
het gedicht 
van Thea 
erop kwam 
uit Mattheus 

28:20. 
Anneke had 
dit gedicht al 

gelezen 
voordat ze 
Thea leerde 
kennen en 
vond het leuk 
haar te 
ontmoeten in 
de kerk. 
Door de 

kwisvragen 
zagen we, 
dat er toch 
wel veel 
veranderd is 
in de 
organisatie in 

Nederland. 
Je hebt nu 

minder 
contact met 

andere 
groepen en 
je kent elkaar 
niet meer. 
We vinden dit 
wel jammer. 

Thea vertelde, dat zij nog oude programma’s had en die wel een keer mee kon 
nemen naar Vrouwencontact. Na de kwis vertelde Aly, dat we in de loop van 
dit jaar ook nog een keer zoiets gaan doen over de jaren 2011 tot en met 2022: 
dat vond men wel leuk. 
Hierna luisterden we nog naar het gedicht ‘Elkaar tot zegen’ van W.R. van der 
Zee, en zongen we nog lied 508 ‘Is uw leven voor and'ren ten zegen?’ Daarna 
ging Aly ons voor in dankgebed en wenste ons wel thuis.  
De volgende middag van Vrouwencontact is op woensdag 8 februari om half 
drie in de Componist.   
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Vlucht Voorwaarts helpt nieuwkomers 
Vlucht Voorwaarts helpt nieuwkomers integreren door mensen bij elkaar 

te brengen in Assen. Wees van betekenis voor een nieuwkomer en ontdek een 
andere cultuur! 

Per februari 2023 is Vlucht Voorwaarts op zoek naar mensen uit Assen 
of omgeving die graag iets willen betekenen 
voor een nieuwkomer. Tijdens het 
jaarprogramma trek je samen op met een 
nieuwkomer, onderneem je activiteiten en leer 
je elkaars cultuur kennen. Daarnaast wordt je 
onderdeel van een kleine multiculturele groep. 
Leerzaam en leuk!  

Ben jij openminded, wil je graag van 
betekenis zijn voor een nieuwkomer en vind je 

het leuk nieuwe mensen te ontmoeten? Doe dan mee! 
Wil je meedoen of heb je vragen? Of wil je meedoen met een vriendin, 

vriend of andere gemeenteleden? Aanmelden kan via onze website: 
www.vluchtvoorwaarts.nl/nl/doe-mee/  

Of neem vrijblijvend contact op met: Marjan Huizenga – Zuidersma, 
vrijwilligerscoördinator via marjan@vluchtvoorwaarts.nl 
 

 

Nieuwjaarsontmoeting in De Ark 
Op 10 januari ben ik namens onze gemeente naar de  

nieuwjaarsontmoeting in De Ark geweest. Helaas waren er maar weinig kerken 
vertegenwoordigd: alleen de Evangelische Gemeente Assen, De Ark zelf en 
wij. Het was dus eigenlijk een lokale Unie-ABC-ontmoeting, want daar zijn we 
alle drie bij aangesloten. 

Er is gepraat over hoe het in de gemeenten gaat en waarin we elkaar 
kunnen helpen. Bijvoorbeeld doorgeven als in een gemeente een lezing over 
een bepaald onderwerp is of iemand doorsturen naar een Alpha-cursus. En 
verder organiseren we ook samen de senioren-kerstmiddag en de Johannes 
de Heer-zangavond. 

In maart is de regio-avond van Unie-ABC in De Ark en we hebben 
overlegd wat zo’n bijeenkomst voor gemeenten kan betekenen. Onze avond 
werd afgesloten met gebed en daarna keken we nog even bij het muziekteam, 
die waren aan het oefenen; daar hebben we samen nog een lied gezongen. 

Vanuit onze gemeente hebben we vorig jaar aan de Ark een bericht 
doorgestuurd over een Syrisch gezin, dat hier in Assen moest worden 
opgevangen. Ze hebben bij de Ark nu zelfs een Arabische bijbelstudie-kring en 
die kwamen op diezelfde avond bij elkaar; en zo mochten we ook genieten van 
hun Arabische liederen. 
Petra Wilhelmus  

http://www.vluchtvoorwaarts.nl/nl/doe-mee/
mailto:marjan@vluchtvoorwaarts.nl
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Gospel Celebration Event in Assen 
Dit voorjaar worden er in Leeuwarden, Groningen en Assen speciale 

Gospel Celebration Events georganiseerd met een professionele band en een 
Black Gospel koor. In 
Assen wordt dit event 
gehouden in de Bonte 
Wever op zaterdag 25 
maart om 20.00 uur. 
Spreker tijdens deze 
bijeenkomsten is Orlando 
Bottenbley. 

De plaatselijke 
ondersteuning van dit 
evenement wordt 
geregeld door BG De Ark 
in samenwerking met andere kerken in Assen. Er zijn vrijwilligers nodig voor 
verschillende praktische taken, maar ook als aanspreekpunt voor bezoekers. 
Voor de deelnemers aan het nazorgteam is er een voorbereidingsbijeenkomst 
op woensdag 1 februari 2023 om 20.00 uur in De Ark, J.C. van Markenstraat 
25 in Assen. (Binnen onze gemeente kun je informatie vragen aan Petra 
Wilhelmus). 

Het is in ieder geval de moeite waard om de datum alvast te noteren: 
zaterdag 25 maart om 
20.00 uur in de Bonte 
Wever. Onder leiding van 
Elvis E zal een 
professionele band met 
o.a. blazers en strijkers de 
muziek verzorgen; samen 
met een Black Gospel 
koor en een aantal top 
frontvocalisten. Het belooft 
dus een swingende avond 
te worden met een 

inspirerende toespraak door Orlando Bottenbley; hij was jarenlang bekend als 
voorganger van de Bethel-gemeente in Drachten.  
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Inspiratie voor duurzaamheid 
Samen met andere kerken en levensbeschouwelijke 
gemeenschappen zijn we regelmatig in gesprek over 
duurzaamheid. Tijdens de eerste bijeenkomst in het 
nieuwe jaar was er een ontmoeting met de werkgroep 
‘Economie en Geloof’ van de PKN. Zij vertelden over hun jaarthema ‘Bewust 
inkopen’, waarbij ze ook alle wijkgemeenten willen betrekken.  
Een belangrijke stap in de afgelopen periode was dat die wijkgemeenten met 
elkaar zijn overgestapt naar een duurzame energie-coöperatie. Als een 
kerkelijke organisatie zelf zo bezig is met duurzame maatregelen, dan heeft 
dat ook een uitstraling naar de leden. De PKN-werkgroep wil hun ervaringen 
ook wel delen met andere kerken en organisaties.  
Een van de andere aanwezigen vertelde over ervaringen als ‘Groene Kerk’: 
door wisselingen in de betreffende commissie was de aanpak wat verwaterd, 
dus worden alle uitgangspunten weer wat opgefrist. De website van 
groenekerken.nl bevat veel nuttige tips en inspirerende ideeën. 
Er werd ook gepraat over tegenovergestelde ervaringen, waarbij duurzame 
ideeën niet werden opgepakt. Naast een gebrek aan aandacht werd daarbij 
ook benadrukt, dat kerken niet vrijblijvend kunnen omgaan met duurzaamheid: 
vanuit hun principes en overtuiging zouden ze zich verplicht moeten voelen om 
zich hier serieus voor in te zetten. 
Op die manier was er alweer heel wat uitgewisseld rond duurzaamheid, maar 
kwam ook weer naar voren dat we hierbij  graag nog meer 
levensbeschouwelijke organisaties zouden willen betrekken. Binnen de 
huidige bijeenkomsten komt een breed scala aan duurzaamheids-
onderwerpen voorbij; wellicht is het beter om in een groep gerichter met 
bepaalde deelgebieden bezig te gaan. 
Dan zou er dus met een groepje specifiek gepraat kunnen worden over het 
verduurzamen van gebouwen of over duurzame inkoop. En anderen zouden 
wellicht liever willen ingaan op een duurzame leefstijl en de rol die je als 
organisatie hebt richting de samenleving. Als zulke onderwerpen met meer 
diepgang worden behandeld, dan heeft dat ook meer effect. 
Daarnaast hebben we deze avond ook weer benadrukt, dat ook kleine stappen 
van groot belang zijn. Onderlinge contacten daarover werken inspirerend, dat 
sluit helemaal aan bij ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’, de titel waaronder deze 
bijeenkomsten worden gehouden. 
Gezamenlijk leeft ook nog steeds het idee om in de loop van dit jaar een 
duurzaamheidsfestival te organiseren: op korte termijn wordt een extra overleg 
gehouden om een aantal praktische zaken voor zo’n evenement te 
concretiseren. Bij het volgende geplande overleg in maart kunnen we dan de 
haalbaarheid beoordelen om dat festival dit jaar te houden. 
Als je meer wilt weten of reacties hebt, neem dan gerust contact op. 
Bert Middelkamp.  
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Foto’s van toen 
Lieve mensen,  

Deze keer een tweetal historische foto’s, die we hebben gekregen bij de 
voorbereidingen van het 70-jarig jubileum van onze gemeente. We zeggen niet 
van wie, maar dagen u uit om te kijken of u kunt herkennen wie er op deze 
foto’s staan!! In een volgende Brug zullen we het antwoord van dit raadsel 
geven. 

Als u zelf gaat bladeren in uw eigen oude fotoalbums, dan kan dat  
misschien helpen bij de oplossing. Misschien staan sommige mensen ook wel 
op uw eigen 
foto’s van lang 
geleden. 
Trouwens … die 
foto’s van u zelf 
zouden we dan 
ook graag even 
willen lenen om 
hier in De Brug te 
laten zien.  

(Na het 
inscannen krijgt u 
elke foto direct 
onbeschadigd 
retour!) 

 
 
Maar nu eerst 
deze uitdaging: 
welke mensen 
herkent u op 
deze foto’s?  
 
 
 
Veel plezier  
en liefs van  
Anke Gorter. 
 
 
 

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!  
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ArendState zoekt vrijwilligers 
Wij zijn blij met alle vrijwilligers die zich inzetten voor 
de bewoners in het woonzorgcentrum en verpleeghuis. Er is nu vraag naar: 
Wandelvrijwilligers verpleeghuis: 
We zoeken een wandelvrijwilliger die zelfstandig kan en wil wandelen met een 
aantal bewoners vanuit het verpleeghuis. Vindt u het mooi om met ouderen te 
wandelen, neem dan contact met ons op te nemen. Het is belangrijk dat u 
affiniteit en enige kennis hebt van ouderen met dementie.  
Maaltijd Vrijwilligers voor de avond: 
We zijn op zoek naar een  maaltijd vrijwilligers voor de woensdagavond, 1 x in 
de 14 dagen. Het gaat om een vrijwilliger die samen met een vaste 
medewerker van de keuken de warme maaltijd serveert aan de bewoners.  De 
werktijden zijn van 16.45 uur tot 19.00 uur. Wilt u hier iets in te betekenen of 
een keer meedraaien? Dan horen we graag van u! 
Vrijwilliger,oud papier 
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die in het woonzorgcentrum het oud papier 
wekelijks ophaalt. De werkdagen zijn op maandagochtend, zo nodig op 
dinsdagochtend of -middag. Het is een zelfstandige functie met als 
aanspreekpunt de Technische dienst. Het is belangrijk dat je alleen kunt 
werken, enige kennis hebt van afval scheiden en lichamelijk fit bent. 
Individuele vrijwilliger 
Voor een mw. in het woonzorgcentrum zijn we op zoek naar een vrijwilliger die 
mw. op de donderdag wil bezoeken. Mw. zou het leuk vinden om een praatje 
te maken, een spelletje te doen etc. Mw. is slechthorend en ziet niet zo goed 
meer. Wie zou iets voor mw. kunnen en willen betekenen op de donderdagen. 
Dan maak ik graag spoedig kennis met je. 
Individuele vrijwilliger 
Voor een mw. in het woonzorgcentrum zijn we op zoek naar een vrijwilliger die 
mw. een beetje gezelligheid biedt, een boodschapje wil doen of wandelen met 
mw. Ook vindt ze het prettig samen het huis netjes te maken etc. Mw. zit in een 
rolstoel en kan buitenshuis in een scootmobiel. Dag en  tijdstip gaat in onderling 
overleg.  
Individuele vrijwilliger 
Voor een man in het woonzorgcentrum ben ik op zoek naar een vrijwilliger die 
dhr. bezoekt en mee kan kijken met de administratie. Spreekt u het aan om 
iemand administratief bij te staan en ook een soort van maatje wil zijn voor 
iemand? Dan hoor ik het graag. 
 

Individuele vrijwilligers zoeken we steeds meer, dus wilt u iets betekenen in 
ArendState met een individuele bewoner dan hoor ik het graag. 
Interesse? Neem contact op: Margreet Koekoek, coördinator vrijwilligers in 
ArendState. Mail : mkoekoek@accoladezorg.nl of bel  06-2539 2044. 
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Nieuws van Unie-ABC 

Passie voor het vrouwenwerk: al meer dan 
veertig jaar zetten Hannie Mansens en Wies 
Dijkstra zich in voor het baptistenvrouwenwerk, 
plaatselijk, gewestelijk, landelijk en internationaal. Nu neemt Hannie (op de foto 
links) afscheid. Ze heeft het al die jaren ervaren als een hele mooie manier om 
je geloof handen en voeten te geven en ze genoot van de verbondenheid. 
Het vrouwenwerk heeft een lange geschiedenis binnen de Unie van 
Baptistengemeenten: al aan het begin van de vorige eeuw waren er 
vrouwengroepen in de aangesloten gemeenten. In 1976 raakte Hannie 
betrokken bij het vrouwenwerk, ze sloot zich aan bij de Zusterhulp in Emmer-
Compascuum en werd al snel als voorzitter gevraagd. Zo kwam ze met de 
gewesten in aanraking en later rolde ze vanuit het gewestelijk bestuur in het 
landelijke bestuur van de NBVB. 
In het kader van de reorganisatie van de Unie 
werd in 2007 het Taakveld Vrouwenwerk 
opgericht. Daarbinnen was Hannie 
contactpersoon voor het landelijke 
vrouwenwerk. Nu neemt ze afscheid, want ze 
is nu zeventig. Ze hoopt van harte dat het werk 
doorgaat en ook nieuwe mensen zich ervoor 
willen gaan inzetten. 
Wies Dijkstra deelt die wens: “We willen zielsgraag dat jongere vrouwen 
enthousiast worden voor het vrouwenwerk van onze geloofsgemeenschap! Het 
zou mooi zijn als er in september volgend jaar een nieuwe deelnemer meegaat 
naar de grote Europese conferentie. Dat is zo ontzettend inspirerend.” 
Als je belangstelling hebt voor het Vrouwenwerk van Unie-ABC en als je wilt 
meedenken over nieuwe manieren en een bijdrage kunt leveren aan het 
onderhouden van de landelijke vrouwencontacten, neem dan vrijblijvend 
contact op met Wies Dijkstra, Parcours 34, 9285 SC Buitenpost, tel 06 – 2321 
1031 (ook whatsapp) of 0511 - 542014, e-mail: wiesdijkstra@gmail.com. 
 

Met ingang van 1 november werkt Natanja Corsèl als 
officemanager bij Unie-ABC. In die functie is ze in veel gevallen 
het eerste aanspreekpunt. U kunt haar op dinsdag en vrijdag 
bereiken in het Baptist House, Postjesweg 150, 1061 AX 
Amsterdam. Telefoon 020 – 2103023. E-mail: info@unie-abc.nl 

 

2023 Agenda activiteiten Unie-ABC, gemeenten en partners 

15 maart Regioavond Noordoost bij de Ark in Assen 

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

12 mei Missie.Nu Inspiratiedag – voorafgaand aan ALV Unie-ABC 

mailto:wiesdijkstra@gmail.com
mailto:info@unie-abc.nl
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Leidersconferentie: van 20 tot 22 maart 2023 wordt de Leidersconferentie van 
Unie-ABC gehouden in Rijssen. Het onderwerp is: Fris!  
Frisse voorganger, frisse kerk, frisse missie... genoeg om over door te denken 
en te praten, om zo weer verse inspiratie op te doen. Maar er is op de prachtige 
locatie in Rijssen ook veel ruimte voor ontmoeting en ontspanning! De 
voorbereidingscommissie is met frisse moed begonnen om de conferentie 
inhoudelijk en praktisch voor te bereiden. Ook partners zijn welkom; meer 
informatie op de website van Unie-ABC. 
 
Nieuwe taakmodule Toerusting: het Leerplatform bevat naast basismodulen 
voor raadsleden ook vele taakmodules, die zeker ook heel interessant zijn voor 
anderen in de gemeente. Naast de elf al bestaande taakmodules is er onlangs 
een nieuwe taakmodule beschikbaar gekomen, namelijk die over Toerusting. 
Mensen willen toegerust worden, groeien in geloof en leven. Ons diepste 
verlangen is de liefde van Christus te kennen. Als je daar zelf in je gemeente 
mee bezig bent, heb je zelf ook toerusting nodig. Met deze module willen we 
je ondersteunen in je taak: hoe kom je tot een visie en toerustingsplan? Waar 
kun je inspiratie opdoen? Welke soorten toerusting zijn er? Tevens word je een 
tool aangereikt die je kan helpen om te zien bij welke kenmerken van de 
gemeente nog groei mogelijk is. 
Als je deze module wilt volgen, kun je je hiervoor opgeven via het account  in 
het Leerplatform of stuur een mailtje naar info@unie-abc.nl. Meer informatie 
over het Digitale Leerplatform op de website van Unie-ABC. 
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Rouw in  

mijn hart 
Themadag voor mensen 
die een dierbare hebben 
verloren aan kanker. 
Onder het thema “Rouw 
in mijn hart” organiseert 
de stichting ‘Als kanker je 
raakt’ een themadag voor 
iedereen die een dierbare 
heeft verloren aan kanker 
(of een andere ziekte). 
De themadag wordt 
gehouden op 4 februari 
2023 (Wereldkankerdag) 
in de Zuiderkerk, De Drift 
46, 9203 GH, Drachten. 
De leiding van deze dag is 
in handen van Bouwina 
de Haan, een creatieve 
workshop wordt verzorgd 
door Loes den Uijl. Voor 
meer informatie kunt u 
bellen met Petra de Vries: 
06 – 52 66 50 15 (Regio 
team Noord). 
Er zijn geen kosten 

verbonden aan deze themadag, de lunch wordt verzorgd. Er zijn 
maximaal 12 deelnemers aanwezig. Aanmelden kan via 
www.alskankerjeraakt.nl; via de agenda doorlinken naar het 
aanmeldingsformulier. Ook via deze QE-code wordt u doorgelinkt 
naar het aanmeldingsformulier. 
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Bericht van het Bijbelgenootschap 
Jaaroverzicht debijbel 2022 

Liefde en vrede blijven in 2022 in de top-drie van 
meest gebruikte zoekwoorden van digitale Bijbellezers. 
Hoop – vorig jaar op vier – schoof op naar de derde plaats. 
Matteüs 5 met de Bergrede is de populairste Bijbeltekst en 
de NBV21 de meest gebruikte vertaling. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van 
Bijbelplatform debijbel.nl van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
(NBG). 

De NBV21 is op debijbel.nl de meest geraadpleegde vertaling (7,3 
miljoen keer geopend) en daarin is Matteüs 5 het meest gelezen hoofdstuk. In 
de Bijbel in Gewone Taal blijft Psalm 91 aan de top en in de Herziene 
Statenvertaling Romeinen 8, net als in 2021. Op debijbel.nl staan 35 
vertalingen, blogs en achtergrondinformatie. In totaal ging de Bijbel 22 miljoen 
keer digitaal open, 5% vaker dan vorig 
jaar. Het aantal bezoekers steeg van 
1,3 miljoen naar bijna 1,6 miljoen.  

De blogs zijn onverminderd 
populair. Ze trokken 483.500 lezers, 
5% meer dan de 442.500 van vorig 
jaar. De topper met bijna 10.000 lezers 
was de blog van een Oekraïense 
schrijfster die kort na de Russische 
inval verscheen. Vooral blogs over de 
actualiteit – coronamaatregelen, 
droogte – of aan persoonlijke 
behoeften als rust of hoop scoorden 
goed met tussen de vier- en 
achtduizend lezers. 

Mijn Bijbel, de gratis NBG-app bij 
debijbel.nl, kreeg 28.000 nieuwe 
gebruikers en heeft er nu 183.000. De 
app biedt Bijbelvertalingen, de Bijbel in 
audio, blogs en leesplannen. Van de 
59 leesplannen waren de meest 
gebruikte het Bijbelleesrooster 2022, 
Dagvers, Zie Jezus en het 
paasleesplan Feest van bevrijding. 
Kindernevendienstmethode Bijbel 
Basics kreeg in november een eigen 
website: bijbelbasics.nl. Het aantal downloads steeg van 254.000 naar 
296.000. 
Bron: www.bijbelgenootschap.nl  

http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Diensten 
 

Zondag 29 januari 5 februari 

Voorganger Gerry de Vries Jan Brouwer 

Begroeting Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda 

Mededelingen Anke Gorter Jelle Hoekzema 

Raadskamer Bob Wijnstra Gea Buwalda 

2e collecte Gem. activiteiten Huisvesting 

Bijzonderheden  
Viering Heilig 
Avondmaal 

Begeleiding Henk Samplonius Henk Samplonius 

Geluid Hans Romijn Karin Middelkamp 

Beamer Marleen Samplonius Thora Wijnstra 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda 

Koffie Fam. Duursema Fam. Buwalda 

Koster Jelle Hoekzema Wietze Gorter 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 
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Diensten 
 

12 februari 19 februari 26 februari Zo 

Bob Wijnstra Bert van Drogen Kina Tigelaar Vo 

Wietze Gorter Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Bg 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda Bert Middelkamp Me 

Anke Gorter Jelle Hoekzema Petra Wilhelmus Ra 

Goede doelen Stichting Present Kinder- en Jeugdwerk Co 

  Veertigdagentijd Bz 

Marleen Samplonius 
en Karin Middelkamp 

Henk Samplonius Henk Samplonius Be 

Wietze Gorter Gerrit Buwalda Karin Middelkamp Ge 

Hans Romijn Marleen Samplonius Thora Wijnstra Bm 

Petra Wilhelmus Gea Buwalda Aly Middelkamp 
Cr 
 

Zo 

Wietske Moddejonge 
en assistentie in overleg 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema 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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Diensten 
 

Zondag 5 maart 12 maart 

Voorganger Jan Brouwer Bert Wijchers 

Begroeting Gerrit Buwalda Wietze Gorter 

Mededelingen Anke Gorter Petra Wilhelmus 

Raadskamer Gea Buwalda Bert Middelkamp 

2e collecte Bloemen Huisvesting 

Bijzonderheden 

Veertigdagentijd  
 
Viering Heilig 
Avondmaal 

Veertigdagentijd 

Begeleiding Bob Wijnstra Henk Samplonius 

Geluid Hans Romijn Wietze Gorter 

Beamer Hans Romijn Marleen Samplonius 

Beschikbaar voor  

Zondagsschool  
en / of Crèche 

Gea Buwalda Aly Middelkamp 

Koffie Fam. Middelkamp Fam. Buwalda 

Koster Jaap van Spengen Jelle Hoekzema 

Taxi – naar de dienst  op verzoek beschikbaar 

   

  

De diensten beginnen elke zondag om 10 uur 



De Brug  37 
 

 

Diensten 
 

19 maart 26 maart 2 april Zo 

Jan Foppen Gerry de Vries Jannes Hofman Vo 

Wietske Moddejonge Petra Wilhelmus Gerrit Buwalda Bg 

Jelle Hoekzema Gea Buwalda Anke Gorter Me 

Anne Duursema Anke Gorter Jelle Hoekzema Ra 

Vieringen Noodfonds Open Huis Co 

Veertigdagentijd Veertigdagentijd 

 
 

Veertigdagentijd 

 
(geen Avondmaal) 

Bz 

Henk Samplonius Henk Samplonius Bob Wijnstra Be 

Karin Middelkamp Gerrit Buwalda Wietze Gorter Ge 

Thora Wijnstra Hans Romijn Marleen Samplonius Bm 

Petra Wilhelmus Aly Middelkamp Gea Buwalda 
Cr 
 

Zo 

Wietske Moddejonge 
en assistentie in overleg 

Petra Wilhelmus 
en Riet de Vries 

Fam. Duursema 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 
 

8 februari 
en 8 maart 
om 14:30 uur 
 

Vrouwencontact  in de Componist 

 

13 maart 
en 17 april 
om 15:00 uur 
 

Bestuursvergaderingen 
thuis bij een van  
de bestuursleden 

 

zaterdag 25 maart 
om 20.00 uur 
 

Gospel  
Celebration Event 

in De Bonte Wever 

 

zondag 2 april 
om 19.00 uur 
 

Johannes de Heer 
zangavond 

in De Ark 
Inloop vanaf 18.30 uur 

 

vrijdag 7 april 
om 19.30 uur 
 

Goede Vrijdag 
Viering Heilig Avondmaal 

in De Componist 

 

zondag 23 april 
om 11.15 uur 
 

Gemeentevergadering 
en broodmaaltijd 

na onze dienst 
in De Componist 

 
 

De verjaardagskalender 
 

Op  25-1  wordt   Alco van Spengen      31 jaar 
Op  26-1  wordt   Heleen  Samplonius     14 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 

 

Op    6-4  wordt   Jaap van Spengen      71 jaar 
Op  14-4  wordt   Janny  Koster-Dijkhuizen    87 jaar 
Op  15-4  wordt   Ina  Bakker-Oorlog      86 jaar 
Op  16-4  wordt   Joël  van de Kamp      34 jaar 

 
 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
en nog vele gezegende jaren toegewenst! 
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En dan nog even dit … 
“Wat is jouw favoriete dag van de week papa?” Het is een vraag die ik 
regelmatig voorgeschoteld kreeg door mijn kinderen toen ze nog wat meer in 
de "wat” en “waarom”-fase zaten. 
Het antwoord was duidelijk en op het laatst ook wel bekend. “Oh, ja zondag 
hè?” Inderdaad, de zondag is mijn favoriete dag en dat heb ik al sinds ik me 
kan herinneren. Ik vond het als klein jongetje al mooi om op zondag bij mijn 
vader achter op de fiets te klimmen en naar de dienst te gaan. Het had iets 
magisch om die grote zaal binnen te komen waar iedereen elkaar een hand 
gaf, waar het orgel klonk en waar we samen al voor de dienst veel zongen. 
Elke zondag werd er ook gezongen door het koor en ik vond het prachtig om 
te luisteren naar de vierstemmige liederen en vooral als mijn moeder soms een 
solo mocht zingen. Na de dienst wist ik niet hoe snel ik bij het orgel moest 
komen en mocht ik naast de organist op de orgelbank zitten en er getuige van 
zijn hoe hij de broeders en zusters de zaal uitspeelde. 
Na de dienst fietsten we naar huis en dan werd er koffiegedronken met iets 
lekkers erbij. “Het lekkerste kopje koffie van de week” zei mijn vader altijd. In 

die tijd werd er, ook op 
zondag, warm 
gegeten tussen de 
middag. Vaak een 
bordje soep vooraf en 
dan aardappels, vlees 
en groente en vla of 
yoghurt als toetje. Na 
het eten de 
onvermijdelijke afwas 
en dan kon het maar 
zo zijn dat mijn ouders 
een klein middagdutje 
in hun stoel deden. 
Wij waren niet het 

gezin van elke zondag iets ondernemen. Mijn ouders hielden ervan om het 
thuis gezellig te maken. Wat lezen, wat muziek luisteren, een enkele keer eens 
een spelletje ... 
Als ik er zo over nadenk: wat zijn die zondagen toch belangrijk geweest voor 
mij. Het religieus gevoel ontwikkelde zich maar ook de liefde voor muziek, met 
name voor orgel- en koormuziek. En niet te vergeten het “gezinsgevoel”, het 
warme nest waarin ik mocht opgroeien en dat was niet alleen op zondag. God 
zij dank ! Het blijft een heel vreemd gevoel dat ik de enige ben die nog over is 
van dat warme nest. Ik zie het als mijn taak om dat gevoel nu over te brengen 
aan onze kinderen.  
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

