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Erediensten
Deze zondag gaat dhr. Blees voor uit Dorkwerd. Aanstaande woensdag, 9 maart, is er ’s
avonds biddag voor gewas en arbeid. We bidden dan samen om Gods genade en zegen
over de aarde en haar opbrengst. Psalm 67 zal centraal staan in deze dienst. Zondag 13
maart hoopt ds. N.M. van Ommeren uit Drachten voor te gaan, zondag 20 maart ds. G. de
Fijter uit Kampen en zondag 27 maart ds. J. Harteman uit Hilversum.
Overdenking
Het voorjaar breekt aan, de zon gaat weer meer en langer schijnen en de bloemen bloeien
weer open. In onze tuin bloeien de krokussen, winterklokjes en winteraconieten al volop.
Daar wordt u toch ook blij van? Ik ieder geval wel. Warmte, licht, nieuw leven. Prachtig.
Bijzonder is hoe het aan het einde van Davids leven ook weer voorjaar wordt. Er breekt een
zon door terwijl David eigenlijk bijna gaat sterven. In 2 Samuel 23:1-7 spreekt David zijn
laatste woorden die vol hoop, toekomst en vreugde zijn. Hoe kan dat? Wij zijn vaak aan het
einde van ons leven een beetje somber, toch? Waar komt dat zonlicht bij David vandaan?
Het licht is de Heere Zelf en Zijn verbond met David en het volk Israël. Daarom heeft David
hoop, want God is trouw aan Zijn beloften. Hoewel David niet altijd een goed en rechtvaardig
leider was geweest, is God trouw. Hij heeft tenslotte Jezus Christus, als de grote
Davidszoon, gezonden om het licht van de wereld te zijn. Jezus is dé rechtvaardige heerser
bij uitstek. Hij is in de woorden van Maleachi: de zon van gerechtigheid. Als je in je leven –
aan het begin of het einde – op Hem ziet, dan ‘’bloei je op’’ en kun je met David zeggen ‘’in
Hem ‘’is al mijn heil en mijn vreugde’’. Of met de woorden van Psalm 36 zingen: ‘’Uw licht
doet, klaarder dan de zon, Ons 't heuglijk licht aanschouwen.’’
Gemeenteleven
In de nacht op 1-2 maart is dhr. K. Bouwma overleden na een ziekbed van enkele maanden.
We zijn in onze gedachten en gebeden verbonden met M. Bouwma-Zwama uit
Sebaldeburen en verdere familie en vrienden en wensen hen allen veel sterkte en bovenal
Gods zegen toe. We blijven ook denken aan fam. Van der Molen uit Zevenhuizen en bidden
hen gezondheid en Gods zegen toe in deze onzekere tijden. We denken ook aan mevr.
Ritsma die blijvend kampt met lichamelijke klachten. Laten we ook de ‘’stille pijn’’, het
verborgen verdriet, van andere gemeenteleden gedenken. Het is mooi om een kleine
gemeente te zijn, waarin we elkaar kunnen kennen en oog kunnen hebben voor elkaar.
Laten we de onderlinge liefde en betrokkenheid niet vergeten, maar elkaar blijvend opzoeken
en opdragen tot Gods genadetroon om van Hem levenskracht, hoop en troost te verkrijgen.
Dorpskamer
Iedere donderdagavond van 19:00-22:00 en vrijdagmiddag van 14:00-17:00 uur is de
Dorpskamer open in het Irenegebouw. Iedereen is daar welkom voor een bakje koffie/thee,
een praatje, een spelletje en wat al niet meer zij. Mensen uit het dorp en de omgeving zijn
van harte welkom. Kerkelijk of niet kerkelijk. En ook gemeenteleden zijn van harte welkom.
Schroom niet om aan te schuiven. We zien dat sommige mensen nog wat terughoudend zijn,
maar weet u welkom. Neem gerust iemand of uw eigen bezigheden mee.
Mogelijke opvang vluchtelingen
Op vrijdag 4 maart is er vanuit de gemeente Westerkwartier het bericht gekomen dat er
mogelijk vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen worden in het oude schoolgebouw De
Aquarel in Sebaldeburen. De gemeente schreef in deze brief aan de dorpsbewoners: ‘’De
Aquarel is zeer geschikt omdat de locatie redelijk eenvoudig en snel kan worden ingericht als
eerste noodopvang. Bovendien kunnen het nabijgelegen dorpshuis en het Irenegebouw een
mooie aanvulling zijn. Ook de sterke gemeenschapszin in Sebaldeburen is een reden om de

noodopvang in Sebaldeburen te realiseren.’’ Wat dit betekent moet nog uitgewerkt
besproken worden, ook onder onze eigen gemeenteleden en het pioniersteam.

en

Regionale avond Gereformeerde Bond
Op D.V. donderdag 17 maart 2022 is er in Hollandscheveld een regionale bijeenkomst van
de Gereformeerde Bond. Ds. J. Belder uit Harskamp hoopt deze avond te spreken over het
onderwerp: Dood en leven in onze hand …?. Als u interesse heeft en geen vervoer, kunt u
zich melden bij uw voorganger.
IZB en Pionieren
In de afgelopen jaren was Sjaak van den Berg, de directeur van de IZB, ziek. In de
nieuwsbrief van afgelopen week schreef hij het volgende: ‘’Sinds 1 maart ben ik weer 100%
gezond gemeld. Het geeft me een dankbaar en vrolijk gevoel. Het is ook een mooi moment
om nog een keer te zeggen: hartelijk bedank voor wat jullie gedaan hebben. Voor het gebed,
het meeleven, de extra mijlen die zijn afgelegd, alle liefde en aandacht. Ik ben daar erg blij
mee, en het heeft ook zeker bijgedragen aan mijn herstel.’’
Aanstaande dinsdagavond is er weer een pioniersbijeenkomst met Henk Boerman van de
IZB. Hij hoopt samen met het pioniersteam na te denken over de tweede (en laatste) termijn
van het pionieren (na de zomer): de komende drie jaar. Wat is er gebeurd en waar hopen we
op voor de komende tijd? We vragen hierin ook het gebed van u als gemeente.
Bijbelstudie
Op woensdag 16 maart was de eerste bijeenkomst van het nieuwe Bijbelstudieseizoen. We
hebben samen mooie gesprekken gehad over wat het betekent om discipel van Jezus
Christus te zijn. De tweede bijeenkomst staat gepland op woensdag 16 maart om 09.30 uur,
en we hopen samen na te denken over het prachtige onderwerp ‘’Ik ben een kind van God’’.
Wees van harte welkom. Ook als u/jij een vorige keer niet bent geweest.
Vanuit de pastorie
We zijn erg dankbaar voor de mogelijkheden die er weer zijn, omdat de coronamaatregelen
grotendeels zijn afgeschaft. Dat geeft ruimte en geeft ook weer energie om dingen te doen.
Daarnaast zijn we dankbaar voor goede contacten met mensen in het dorp en de omgeving.
Ook met collega’s zoals fam. Krooneman, en het ‘’nieuwe’’ gezin Blees in Dorkwerd. We
genieten van ‘’op ons plek zijn’’, zowel in de pastorie als in het sociale leven hier. Maar naast
deze dankbaarheid, zijn er ook zorgen omtrent de gezondheid van Boukje’s moeder. Bij haar
is een tumor in haar been geconstateerd waar ze aan geopereerd is. Gelukkig is de operatie
‘’geslaagd’’. We hopen en bidden om goed herstel en zijn dankbaar dat wij in deze onze
vreugde én zorgen bij onze barmhartige God en Vader kunnen brengen. Verder is er sinds
kort sprake van een stagiair in onze gemeente.. Als u denkt, wie is de stagiair? Dan is dat uw
eigen voorganger. Van januari tot juli mag ik voor het vak ‘’Leidinggeven’’ stage lopen in
eigen gemeente. Mooi om studie en werk zo te kunnen combineren.
Activiteitenagenda
• Zondagochtend 6 maart koffiedrinken na de dienst rond 11:00 uur.
• Dinsdag 8 maart kerkenraadsvergadering om 09.30 uur.
• Dinsdagavond 8 maart is er een bijeenkomst van het Pioniersteam.
• Zondagavond 13 maart is er om 19.00 uur weer Samen Zingen met Mannenkoor Laudate
Dominum uit Zuidhorn en een meditatie van dhr. J. van den Berge.
• Bijbelstudie op woensdagochtend 16 maart van 09:30 uur tot ongeveer 11.30 uur.
• Zondagmiddag 20 maart Kinder Bijbel Club De Sleuteldragers om 14.00 uur.
• Donderdagochtend 24 maart een heisessie van de kerkenraad om 09.30 uur.
Activiteiten zijn Deo volente. Indien niet anders vermeld, zijn zij in gebouw Irene.
Hartelijke groet, Kerkenraad Hervormde Gemeente Sebaldeburen

