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Eredienst
Deze zondag gaat ds. C. Hoek uit Stedum voor. De preek gaat over het laatste vers
van Mattheus 28: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’
Een prachtige belofte die hoort bij de belangrijke opdracht die de discipelen krijgen.
Er gebeurt veel in de wereldgeschiedenis, ook in onze tijd. Maar waar het werkelijk
om gaat, is dat het evangelie van Jezus Christus bekend gemaakt wordt. Jezus
draagt er zelf zorg voor dat dat gebeurt. Hij schakelt ons daarbij in, maar Hij laat het
niet aan ons over want Hij is er zelf bij.
Overdenking
Op vrijdag 30 april moest ik een presentatie houden voor mijn medestudenten en
docent. Als onderwerp had ik gekozen ‘’familieruzies’’. Dit onderwerp komt op uit de
praktijk van alle dag. Het is een thema dat in heel veel gemeenten speelt en
misschien kent u het wel uit uw eigen familie/leven. Misschien ook niet. Laatst zei
iemand: ‘’Kom gewoon niet (teveel) bij elkaar over de vloer”. Dat was zijn manier van
de lieve vrede bewaren. Misschien is dat ook wel de manier waarop u de vrede
bewaart. Schrijnend zijn de gevallen waar het mis is gegaan, soms wel jarenlang.
Sommigen zeggen ‘’ik hoef diegene nooit meer te spreken’’ tot aan het sterfbed toe.
Het televisieprogramma ‘’familiediner’’ van de EO biedt daar een inkijkje in en laat u
gelijk zien hoe u familieruzies zelf kunt oplossen: ga met elkaar in gesprek, uit je
eigen gedachten en gevoelens en respecteer dat de ander er anders over denkt.
Hele goede adviezen die we ter harte moeten nemen. Maar nog diepgaander zijn de
Schriftwoorden uit Galaten 5:13-26. Zij kaarten het onderliggende probleem aan. De
hartenkwaal. Ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme en onenigheid zijn
volgens Paulus namelijk ‘’werken van het vlees’’. Oftewel: komen voort uit onze oude
natuur. Terwijl de vruchten van de Geest ‘’liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zijn.’’ Die horen
bij onze nieuwe natuur in Christus. U zegt misschien: Ik ben toch mens? Welk mens
is tot deze dingen bekwaam? Wie kan zó leven? Hoe kan ik dat met mijn karakter en
met de dingen die gebeurd zijn? Naar de mens gesproken kan het ook niet. Maar we
zijn geroepen om uit het geloof in Christus te leven. Het kan alleen van Hem komen.
Van Christus die Zijn Heilige Geest ons zendt. De Geest die wil scheppen en
herscheppen. Iedere dag opnieuw. Ziet u ook uit naar Pinksteren? ‘’Kom o Schepper
Geest. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt.’’
Wel en wee
Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van dhr. Bazuin. Kort
nadat hij is overgebracht naar Vredewold in Leek is hij overleden. Het kwam
onverwachts. Tegelijk zijn we in het verdriet ook met mevr. Bazuin en de familieleden
en vrienden dankbaar voor zijn leven onder ons. Meneer Bazuin was een opgewekte,
gezellige, muzikale en eerlijke man. We zullen in hem een geliefd gemeentelid
missen, maar ‘’Als onze Hemelse Vader zegt, het is genoeg, Al vinden wij het nog te
vroeg, Dan mogen wij toch geloven, zijn huis was klaar daarboven.’’ Op 6 april is de
afscheidsdienst gehouden in de Hoeksteen te Leek onder leiding van uw eigen
voorganger. Daarna is hij begraven te Lettelbert.

Dankbaarheid
Op zondag 25 april mochten we 2 broeders bevestigen en 2 broeders herbevestigen.
Een vreugdevolle dienst. Waarin ook nog eens een gift afgekondigd mocht worden
van 10.000 euro. De Heere zij dank! In twee jaar tijd is er al heel veel gebeurd waar
we dankbaar over mogen zijn. Tegelijk blijven we afhankelijk en weten we; zonder de
zegen van de Heere kunnen we niet. Daarom stond in de dienst Psalm 134 centraal.
Hij zegent ons in de zin dat Hij arme mensen rijk wilt maken, en wij mogen Hem als
God ‘’zegenen’’ in de zin dat we Hem erkennen voor Zijn zegeningen aan ons.
Kerkenraad
Op dinsdag 4 mei vergadert de kerkenraad voor het eerst in de nieuwe
samenstelling. Daarna hoopt zij op 27 mei een visiedag te houden, waarop zij
nadenkt over de gemeente en de toekomst van de gemeente.
Vakantie Bijbel Week en kinderclubs op zondagen
Dit jaar wordt er weer een (gratis) Vakantie Bijbel Week georganiseerd in
Sebaldeburen! Alle kinderen tussen 4-12 jaar zijn van harte welkom! Data: 12, 13, 15
en 16 juli van 10.00 uur tot en met 12.00 uur. Locatie: Irenegebouw en grasveld er
naast. Daarnaast wordt vanaf september een (gratis) Kinder Bijbel Club op zondag
georganiseerd voor kinderen tussen de 4-12 jaar. Iedere derde zondag van de
maand zal er 's middags van 14.00 - 15.30 uur een clubmoment zijn. De eerste op 19
september. Op 21 augustus van 10.30 - 12.30 uur is er een hele leuke
startactiviteit… Wat dat is, houden we nog even als verrassing.. of vraag juf Mirjam!
Pionieren
Eén van de grootste stappen in het pionieren van de afgelopen twee jaar is dat er nu
een pioniersteam is gevormd. De groep mensen die in de laatste week van april voor
de tweede keer bij elkaar kwam, heeft samen besloten om een pioniersteam te willen
vormen. Wat houdt een pioniersteam in? Nouja, dat is voor de deelnemer ook nog
niet helemaal duidelijk. Wat het ieder geval wel inhoud is dat zij samen het dorp en
de omgeving willen dienen en samen bidden voor manieren waarop de kerk van
Christus toekomst heeft in Sebaldeburen.
Uit de pastorie
Voor veel mensen was de winter op sommige mensen vast wel eens lastig, ook door
de coronaomstandigheden. Zo ook hier in de pastorie. Des te fijner is dan het
voorjaar, met versoepelingen van maatregelen en het uitkomen van de natuur. Als
pastoriebewoners zijn wij in dit voorjaar – op aanbevelen van gemeenteleden – aan
de slag gegaan in het landleven. Er zijn wat tegels uit de achtertuin getild en een
moestuin(tje) is daarvoor in de plaats gekomen. Er zitten al wat zaden in de grond en
de anderen zitten keurig in potjes die gestald staan op de kamers op de
bovenverdieping. Spannend of het gaat lukken! Daarnaast zal in de komende tijd ook
het een en ander worden gedaan aan de tuin van de pastorie. Wij zien er erg naar uit
en als u dat ook doet: houdt de tuin dus in de gaten! Het is wel opletten dat
buitenleven, want zo’n kleine jongen (die het kleine steeds meer verliest) steekt alles
in zijn mond wat hij tegenkomt.. Gelukkig gaat alles tot nu toe wel (net) goed met
hem hoor en we hopen hem in de zomer de vruchten van de oogst te laten proeven.
Hartelijke groet in Christus,
J. van den Berge

