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Erediensten 
Deze zondag gaat onze oud predikant ds. Wilschut (Assen) voor. Zondag 6 februari ds. F. 
Pierik uit Drachten. Zondag 12 februari is er een doopdienst van onze twee nieuwe en 
jongste leden, Ethan van den Berge en Roza van Dijke, met onze eigen voorganger dhr. Van 
den Berge. Zondag 19 feb. prop. Van der Wal, 26 feb. ds. W. van Wingerden. 
 
Overdenking ‘’Schuld belijden om in het reine te komen’’ 
De Nederlandse overheid heeft onlangs excuses aangeboden voor de verkeerde 
behandeling van mensen als slaven in het verleden. Ook de PKN doet nu onderzoek naar 
haar slavernijverleden om daarmee ‘’in het reine te komen’’. Met een verkeerd gebruik van 
Bijbelteksten en met kerkelijke autoriteit zijn mensen in het verleden onjuist behandeld en het 
is goed om dat als kerk te erkennen en te belijden. Tegelijkertijd is het wel de vraag op welke 
manier we kerk en christenen schuld belijden en hoe we vervolgens ‘’in het reine komen.’’ In 
de eerste plaats moeten ons daarbij nooit boven onze voorouders stellen. Zijn wij beter dan 
hen? Wie koopt bijvoorbeeld geen spullen waarvoor mensen in andere landen als slaaf 
dienen? Vingertje wijzen is natuurlijk makkelijk, maar schuld belijden zoals dat in de Bijbel 
gebeurt, betekent dat je jezelf insluit bij de schuldigen. Ik ben hetzelfde. Ik ben ook geneigd 
om anderen minder te achten dan mijzelf of te gebruiken voor mijn doeleinden.  
Vervolgens is één van de belangrijkste aspecten van schuld belijden in de Bijbel dat je dat 
doet ‘’voor het aangezicht’’ van de ander én van God. Door in gesprek met de ander/met de 
Heere, schuld te belijden erkennen wij, dat wij tekort zijn geschoten richting de ander en 
God. Die erkennen is nodig, wil er vergeving kunnen plaatsvinden. 
En tenslotte is er dan ook iets nodig om dat tekort te vereffenen. Compensatie. Dat doet de 
politiek, maar ook onszelf, vaak terug deinzen voor schuld belijden. Maar wat is schuld 
belijden zonder vereffening? Het christelijk geloof draait eigenlijk om de ‘’vereffening’’ van 
schuld. De kern van de Bijbel is de volkomen ‘’betaling’’ van de schuld voor iedereen die zijn 
schuld belijdt, door Gods Zoon Jezus Christus. Deins er dus niet voor terug om zonden te 
belijden. Ook niet als je dat hier op aarde iets kost. Want door te schuld te belijden, gaat de 
weg tot vereffening, vergeving en heling open. Alleen als wij schuld belijden, worden we 
werkelijk rein en vrij (Spreuken 28:13). 
 
Kerkenraad 
Op maandagavond 27 februari organiseert de kerkenraad om 19.30 uur een informatieavond 
over onze gemeente in het Irenegebouw. Speciaal bedoeld voor nieuwe leden, maar 
‘’oudere’’ leden zijn ook van harte uitgenodigd. We zullen samen spreken over allerlei dingen 
die met onze kerk te maken hebben (lidmaatschap, PKN, gebruiken in de kerkdienst, e.d.). 
Er zal ook genoeg ruimte zijn voor vragen of opmerkingen.  
In de maand februari loopt de eerste termijn van broeder L. Meijndert als ouderling af. 
Broeder Mijndert is bereid om een tweede termijn te dienen binnen de kerkenraad. Indien er 
geen tegenkandidaat ingediend wordt of bezwaren zijn, dan wordt de termijn van broeder 
Meijndert verlengd op zondag 26 maart.  
 
Gemeenteleven 
We zijn blij en dankbaar met de geboorte van een nieuw lid van onze gemeente. Op 16 
januari is bij Jan-Willem en Mirjam van Dijke een dochter geboren: Roza Maria Elisheba. Een 
wonder uit Gods hand! We wensen hen van harte Gods zegen toe.  
Naast dit nieuwe geboortelid, zijn er nog 3 andere leden die zich middels inschrijving bij onze 
gemeente willen voegen: dhr. J.G. Nijenhuis en dhr. P. de With en mevr. N. de With. In het 
kerkblad Teken van Leven zullen wij hier meer aandacht aan geven. Welkom! 
Ook ontvingen wij ander mooie nieuws dat Douwe Westra en Mirjam Esther van Oost 
voornemens zijn om op 2 maart 2023 te trouwen. Om 18.30 uur zal er een kerkdienst 



gehouden worden in de Victorkerk in Apeldoorn, bij leven en welzijn. We wensen hen samen 
een goede voorbereiding toe en bidden om een zegen over dit mooie voornemen. 
Er zijn ook zorgen in de gemeente. Zo is er bij de man van Mettie Spaak, Gerrit, een 
kwaadaardige tumor aan de maagwand geconstateerd. Dhr. P. van Wijk heeft een anorisma; 
wat zomaar op kan spelen en zorgen geven. Ook zijn er andere zieken die niet bij naam 
genoemd worden. We bevelen hen allen in Gods goede handen. ‘’Wie maar de goede God 
laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen..’’  
 
Actie plant een Bijbel 
Vanaf deze zondag kunt u weer zakken potgrond inkopen via de intekenlijst in de kerk. Door 
het kopen van een zak universele potgrond à 40 Ltr. gaat een deel van de betaling naar de 
Stichting H.V.C., die bij de verkoop van 1 zak potgrond een halve Bijbel kan schenken aan 
onze medebroeders en zusters in nood. Bij aankoop van 2 zakken potgrond kan de Stichting 
een hele Bijbel schenken. Miljoenen vervolgde christenen hebben geen eigen Bijbel terwijl er 
grote behoefte aan is. Heeft u geen potgrond nodig? Bij een gift van € 6,00 kan ook een hele 
Bijbel worden gedoneerd. De Stichting H.V.C. brengt de Bijbels naar afgelegen gebieden en 
smokkelen ze waar nodig naar hen toe. Hun droom is om in 2023, dankzij de potgrondactie 
7500 Bijbels te kunnen uitdelen. 
 
Pionieren 
In de laatste bijeenkomst van het pioniersteam is er door broeder L. Meijndert een 
Bijbelstudie gehouden waarbij gesproken is over een gedeelte uit de Bergrede. Daarnaast 
zijn er twee zaken besproken; de moestuin/pluktuin en de Verbindingsdiensten. Over de 
moestuin/pluktuin vindt u op het aangehechte A4 meer informatie. Wat betreft de 
Verbindingsdiensten geldt dat de ‘’proeftermijn’’ in deze maand afloopt. We hadden namelijk 
als pioniersteam afgesproken dat we een aantal keer van juni 2022 tot en met februari 2023 
zouden proberen. Om de diensten daarna te evalueren en te zien hoe we verder gaan. Nu 
de maand februari is aangebroken, willen we graag van u horen wat u er van vond. Ook de 
stem van gemeenteleden is belangrijk. Wilt u ons iets laten weten? Stuur dan een mailtje, 
een brief of doe even een telefoontje naar een van de organisatoren (L. Meijndert, J. van den 
Berge of H. Sikkema-Van Marrum).  
 
Vanuit de pastorie 
Kan gemeld worden dat de (nieuwe) structuur van het gezinsleven weer aardig hervonden is. 
We zijn dankbaar dat alles goed gaat. Wel zijn er zorgen wat betreft Boukje’s moeder. Bij 
haar zijn uitzaaiingen van de kankertumor uit haar been geconstateerd. Verdere 
behandelingen lijken onwaarschijnlijk. We vertrouwen haar toe aan onze almachtige en 
barmhartige God en vader. Tenslotte, wordt er – zoals eerder is vermeld - van 17 februari tot 
1 juli weer op vrijdag gestudeerd. Van 10 april tot 17 mei is de stageperiode in IJsselmuiden. 
Tussendoor is er nog een driedaagse training op het Hydepark in Doorn van 3-5 april.  
 
Activiteitenagenda 

• 2 & 16 februari 17:00 uur:  maaltijd Dorpskamer 

• Elke vrijdagmiddag 14:00-17:00 uur:  koffiemoment Dorpskamer 

• 5 februari 11.00 uur:  Koffie drinken na de dienst 

• 12 februari 19.00 uur:  Samen Zingen in de kerk (met meditatie) 

• 14 februari 19.30 uur:  Vergadering Pioniersteam 

• 15 februari 10.00 uur:  Bijbelstudie (zie website) 

• 21 februari 09.30 uur:  Vergadering kerkenraad 

• 19 februari 14.00-15.30 uur:  Kinder Bijbel Club de Sleuteldragers 

• 26 februari 14.00 uur:  Verbindingsdienst in de kerk m.m.v. dhr. Heije Wubs 
 

Alle activiteiten zijn Deo Volente. Indien niet anders vermeld, zijn zij in gebouw Irene. 
Hartelijke groet,  Kerkenraad Hervormde Gemeente Sebaldeburen 


