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Erediensten
Deze zondag gaat onze eigen voorganger voor. De dienst gaat over Mat. 28:16-20.
De Heere Jezus verzamelt de discipelen, zendt hen uit, en blijft bij hen tot het einde.
Volgende week, 8 mei, hoopt ds. J. Hoekman voor te gaan. Op 15 mei hoopt bij ons
voor te gaan ds. De Jager (Dwingeloo), op 22 mei ds. J.A. Mol (Driesum), op 26 mei
dhr. J.C.A. van den Berge en op 29 mei, dhr. C.P. Bakker uit Urk.
Overdenking – Christus is opgestaan
Soms worden geloof en verstand (of: kennis) tegen over elkaar gezet. Bijvoorbeeld als het gaat om de
opstanding van Christus. Soms zeggen mensen daarover: ‘’Ja, dat valt niet te begrijpen, dat moet je
gewoon geloven.’’ Alsof geloven een soort blind vertrouwen is, zonder je verstand te gebruiken. In zeker
opzicht is dat ook zo. In het geloof neem je dingen aan die je met het verstand niet kan vatten. Maar toch..
Dat wil niet zeggen dat geloven niet ‘’redelijk’’ of ‘’zonder verstand’’ is. Integendeel, geloven doe je óók met
het verstand. Zo bestaat er in de christelijke traditie zoiets als de ‘’apologetiek’’: de verdediging van het
christelijk geloof met logische argumenten. Vanuit de apologetiek zijn er verstandelijke argumenten voor de
opstanding van Christus: Hij is bijvoorbeeld verschenen aan 500 mensen tegelijk zegt Paulus (1 Kor. 15).
Zo’n grote groep kan dat toch niet zelf verzonnen hebben? En als Paulus dat schrijft, zullen velen van die
groep nog geleefd hebben om er van te getuigen dat ze het echt gezien hebben. Op die manier zijn er veel
‘’verstandelijke’’ argumenten/bewijzen te noemen die er op wijzen dat Christus echt is opgestaan. Toch
kom je er uiteindelijk niet met het verstand alleen. Geloven is meer. Geloven gaat boven het verstand uit
zou je kunnen zeggen. Geloven is meer dan erkennen op basis van logische argumenten dat Jezus heeft
geleefd of is opgestaan. Het is ook erkennen dat ons verstand tekort schiet als het gaat om de geestelijke
en eeuwige dingen. Geloven is daarom ook vertrouwen (HC v/a 21). Het komt er ten diepste op aan of we
God vertrouwen. Hem niet onderwerpen aan ons verstand, maar dat wij ons verstand en hart onderwerpen
aan Hem. Hem vertrouwen en liefhebben. Dan zeg je: ‘’Christus is waarlijk opgestaan! Ook voor mij..’’
Gemeenteleven
Bij verschillende gemeenteleden die eerder in Teken van Leven of de Nieuwsbrief genoemd zijn is zorgen
omtrent gezondheid aanhoudend of zelfs blijvend. Voor veel van hen geldt dat zij graag in kerk willen
komen, maar het (vaak) niet meer lukt. Het is goed om te merken dat er in de gemeente met elkaar wordt
meegeleefd, en dat wordt ook zeker gewaardeerd. Ook een aansporing dus: blijf dat ook doen. Naast het
medeleven dat er in onze gemeente is, is het ook goed om op deze plaats een compliment te maken voor
alle vrijwilligers in de kerk. Er gebeurd ontzettend veel en dit gebeurd in goede samenwerking en goede
sfeer met elkaar. Daarvoor de dank aan de Heere, maar ook dank aan alle mensen die zich inspannen
voor dit stukje koninkrijk van God in het westen van Groningen.
Kerkenraad
Van één van de vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet voor de kerkenraad nemen wij in
deze weken afscheid. Tijdens de gemeentemiddag van 28 april is er afscheid genomen van broeder van
Slooten als lid van de kerkenraad. Vier jaar lang + 1 jaar verlening (in totaal 5 jaar) heeft W. van Slooten als
diaken God en de gemeente gediend. Samen met zijn vrouw F. van Slooten heeft hij dit gevoeld als
noodzaak en hebben zij samen die taak met liefde en zorg vervuld. We zijn Wim en Froukje, na de Heere,
hiervoor dankbaar. We wensen hen een goede en rustige tijd samen toe. Verder is er op de
gemeentemiddag gesproken over de visie van de kerkenraad voor de komende jaren. Na de zomer
ontvangen de gemeenteleden en beleidsplan waar zij tijdens de gemeentemiddag in het najaar op mogen
reageren. Ook is er gesproken over de liedbundel Weerklank en is er gepeild wat gemeenteleden hiervan
vonden. Deze peiling wordt meegenomen in de kerkenraad en zij beslist in mei hoe zij hiermee verder gaat.
Verslag Generale Synode (GS) van Protestantse Kerk Nederland (PKN)
Op 21 en 22 april heeft uw voorganger als afgevaardigde van de classis Groningen-Drenthe een
vergadering van de GS van de PKN bijgewoond. Tijdens deze tweedaagse vergadering is er gesproken
over verschillende onderwerpen, waaronder de betrokkenheid van de PKN bij de Lutherse Wereld
Federatie, hoe het nu gaat met de Diensten Organisatie, en regelgeving binnen de PKN. Twee
onderwerpen sprongen er uit: (1) De verhuizing van de PTHU van Groningen en Amsterdam naar 1 locatie
in Utrecht, en (2) de bespreking van de rapporten over de ambtsvisie in de PKN. Bij het laatstgenoemde is
er vooral gesproken over de Bijbelse basis van ‘’het ambt’’ en ook over het aantal ambtsdragers in de kerk;

met name de kerkelijk werkers. Terecht werd aangegeven dat er zorgen zijn voor de toekomst, aangezien
het aantal predikanten en kerkelijk werkers minder wordt.
Toer voor het Goede doel
Op zaterdag 11 juni dit jaar is de tiende Toer voor het Goede doel van de IZB. Dit is een sponsortocht,
waarbij geld wordt opgehaald voor het werk van de IZB. Deze tocht wordt georganiseerd door twee
‘’Jannen’’, waaronder Jan Waanders, missionair werker namens de IZB in Groningen (Het Pand aan de
Korreweg). Er zijn twee type fietstochten: één van 62 km voor dikke banden en een voor de ‘’dunne
banden’’ van 110 of 150 kilometer. Tijdens deze tochten wordt een inkijkje gegeven in verschillende
missionaire projecten van de IZB. Uiteraard kunt u de fietsers ook steunen door hen te voorzien van
sponsorgeld. Meer informatie over inschrijven etc. is hier te vinden: www.toervoorhetgoededoel.nl
Hemelvaartontmoetingsmiddag in Noordhorn.
Op donderdag D.V. 26 mei is er een jaarlijkse Hemelvaartontmoetingsmiddag in Noordhorn. Spreker is ds.
J. van Gelderop uit Vaassen. Als gevangenispredikant hoopt hij te spreken over het thema: Dominee in de
gevangenis. Hierbij zal hij ons een inkijkje geven in het werk als gevangenispredikant en het leven in een
kliniek. U bent van harte welkom in gebouw “De Wegwijzer”, Oosterweg 11 in Noordhorn. Het programma
begint om 14.30 uur en wordt rond 17.30 uur afgesloten met een broodmaaltijd. Er is ook ruim tijd voor de
onderlinge ontmoeting. Voor de kinderen is er een eigen programma. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar.
Voor de onkosten wordt er een collecte gehouden. Deze middag wordt georganiseerd door de afdelingen
van de Gereformeerde Bond Noord.
Pionieren
Op zondag 26 juni en 24 juli hoopt de pioniersplek de eerste bijeenkomsten op zondag te beleggen. Op dit
moment wordt er nog nagedacht over de precieze opzet en invulling van de bijeenkomsten. Zo is nog niet
duidelijk op welk tijdstip, wat er precies gaat gebeuren, e.d.. Samen met de contacten die de pioniersgroep
heeft opgedaan, en in gesprek met iedereen die zich betrokken weet, wordt de bijeenkomst uitgedacht. Als
pioniersteam hopen we een samenkomst te beleggen die in het bijzonder toegankelijk is voor mensen die
normaal gesproken niet naar kerk gaan of naar een ander soort kerk. U hoort hier binnenkort meer over,
maar nu alvast de oproep om na te denken wie u kunt uitnodigen.
Verder is u vast al opgevallen dat de kerk doordeweeks ook vaak weer open staat. Dit is ontstaan doordat
Oekraïners vroegen of ze de kerk mochten gebruiken voor gebed en stilte. Hiermee heeft de kerkenraad
uiteraard ingestemd en de oproep ook verbreed. Iedereen die wilt mag de kerk bekijken, daar bidden, enz.
Er ligt een gastenboek voor de bezoekers.
Vanuit de pastorie
Als gezin hebben we genoten van de Paasviering dit jaar. Zonder beperkingen, samenkomen met de
gemeente in de kerk. Om samen te gedenken en te vieren dat onze Heere en Heiland is opgestaan uit de
doden. Prachtig toch?! Daarnaast was het met Pasen ook heerlijk weer. Obed geniet daar ook van. Hij
speelt nu in de achtertuin, waar door onze huis-timmerman hekjes zijn geplaatst. Verder zijn we weer bezig
met de voorbereidingen voor de moestuin dit jaar. We hebben ieder geval 1 les geleerd van het vorige jaar;
probeer niet van elke groentesoort een plantje uit. Dit jaar dus meer van minder soorten. In de familie is bij
de moeder van Boukje een kwaadaardige tumor in het been weggehaald. Nu is ze aan het revalideren. Of
ze zelfstandig zal kunnen lopen in de toekomst is nog onzeker. We zijn blij dat de operatie goed is gegaan
en dankbaar voor de goede zorg in Nederland. Bedankt voor al uw meeleven.
Activiteitenagenda
• Zondagochtend 1 mei: koffiedrinken na de dienst
• Dinsdagavond 3 mei: bijeenkomst Pioniersteam
• Donderdag 5 mei en donderdag 19 mei: maaltijd dorpskamer
• Zondag 8 mei: Samen Zingen om 19.00 uur met het Zoutkamper Mannenkoor
• Dinsdagmorgen 10 mei: Kerkenraadsvergadering
• Zondagmiddag 15 mei: Kinder Bijbel Club de Sleuteldragers
• Woensdagmorgen 18 mei: Bijbelstudie in Irene (09.30 uur)
• Donderdagavond 26 mei: Kerkdienst Hemelvaart
• Woensdag 1 juni: uiterste inleverdatum kopij Nieuwsbrief Juni
Activiteiten zijn Deo volente. Indien niet anders vermeld, zijn zij in gebouw Irene.
Hartelijke groet, Kerkenraad Hervormde Gemeente Sebaldeburen

