Nieuwsbrief september 2022
Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provinciale weg 44, 9862 PE

Erediensten
Deze zondag gaat ds. J.A. van den Berg uit Amersfoort bij ons voor. Hij is directeur van de
Inwendige Zendingsbond (IZB) en die hoedanigheid ook nauw betrokken geweest bij het
opstarten van het pionierswerk in Sebaldeburen. De verkondiging gaat vandaag over
Openbaring 7: Gods oordelen in de natuur en de bewaring van Gods kinderen. Komende
kerkdiensten vindt u in ons Kerkblad Teken van Leven of op de website.
Overdenking ‘’Wat een voorrecht’’
De apostel Petrus schrijft aan het einde van de opening van zijn brief (1:9-12) dat de
‘’zaligheid van de zielen’’ die de ‘’uitverkoren vreemdelingen’’ ontvangen, een groot voorrecht
is. Eenvoudig samengevat, zegt Petrus eigenlijk: Wat u, jij en ik nu door het geloof in Jezus
Christus kunnen weten en ervaren, is een enorm voorrecht! Wij kunnen Jezus Christus
kennen en wat het betekent dat Hij ons heeft gered van de zonde. Dáár hebben de profeten
naar gesnakt. Om iets van die vervulling van Gods beloften te kunnen zien. En de engelen
willen er o zo graag er iets van begrijpen wat Gods genade voor zondaren inhoud, maar
vinden het zo moeilijk – omdat zij niet op dezelfde manier genade ontvangen als wij… Wij
hebben al heel vaak de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus gehoord en
mogen dat nog iedere zondag horen. In alle vrijheid en rust. We kunnen zelfs door de weeks
iets aan zetten. En de vraag is of wij ons er wel bewust van zijn wat voor groot voorrecht dat
is. De verwondering over dat voorrecht ontstaat als je beseft dat anderen daarnaar hebben
verlangd of op dit moment verlangen (in landen van vervolging bijvoorbeeld). Maar nog
meer, als je er (weer) van onder de indruk raakt dat God dus blijkbaar met de vervulling van
Zijn beloften jou als zondaar op het oog had/heeft. Dan ontdek je: Wat een voorrecht de
Bijbel, de kerkdienst, kerkelijke activiteiten,..! En dan zeg je misschien wel in jezelf: Ik ben
een ‘’bevoorrechte uitgekozen vreemdeling’’.
Gemeenteleven
• Bij fam. Van der Molen is een verdrietig bericht ontvangen: artsen schatten dat broeder
Van der Molen nog enkele maanden te leven heeft. Al langere tijd was hij ziek, maar dit
bericht kwam toch onverwachts in het behandelingstraject waarin hij zat. We wensen
hem, zijn vrouw, de kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden veel sterkte toe en
bidden dat God hen in deze moeilijke omstandigheden troost, kracht en vrede schenkt.
We denken ook aan mevr. T. van der Molen, zijn zus, en wensen haar ook sterkte.
• Mevrouw Potstra is na een opname in de Maartenshof weer thuis gekomen in haar
appartement in Het Hogeheem in Grootegast. Ondanks het goede gevoel waarmee zij
terugkeerde, is er nu toch weer tegenslag. We wensen en bidden haar rust en
gezondheid toe, waar ze naar verlangd.
• We denken ook aan mevr. Huizinga, die is gevallen en haar heup gebroken heeft.
Gelukkig is de operatie goed gegaan en is ze weer snel thuis gekomen. We wensen haar
een goed herstel toe en samen met haar man de vrede van God toe.
• Onze gedachten blijven ook bij de gemeenteleden voor wie het niet (altijd) meer lukt om
naar kerk te gaan, of zij die kampen met ander (onzichtbaar) leed en verdriet. Laten we
elkaar ‘’vurig liefhebben’’ zoals Petrus schrijft en dit ook laten blijken in daden.
Kerkenraad
Ook de kerkenraad is deze zomer met reces gegaan. Er zijn geen vergaderingen gehouden
en dus ook geen grote besluiten genomen. Het is u misschien wel opgevallen dat de tuin van
de pastorie is opgehoogd en gedraineerd vanwege wateroverlast en dat het Irenegebouw
weer blinkt als nieuw. Allemaal door de geweldige inzet van vrijwilligers.

Pionieren
• Na een hele mooie Vakantie Bijbel Week hopen we in september weer te starten met de
kinderclub de Sleuteldragers op elke 3e zondag van 14:00-15:30u in gebouw Irene. Dit
zal het tweede seizoen worden. Wel gaat dit een spannend seizoen worden wat betreft
de leiding. Twee van de vier leidinggevenden gaan (tegelijk) met zwangerschapsverlof.
We hebben dus invalkrachten voor nodig. Daarnaast merkten we al langer dat we als
team echt een vaste uitbreiding nodig hebben. Daarom de oproep: wilt u in de maanden
november – februari een keer eenmalig komen helpen? Graag! En wilt u overwegen om
ook als vaste teamlid mee te doen? Dat zou helemaal geweldig zijn! Laat het ons weten.
• Na een ‘’proef’’ van twee Verbindingsdiensten in juni en juli, is besloten om deze proef te
vervolgen met nog twee andere diensten in augustus en september. Op de eerste twee
keren zien we positief terug. Er waren genoeg redenen om God te danken. Tegelijkertijd
zijn wij er ons van bewust, dat dit nog maar een start is en dat er zeker ook verbetering
mogelijk is. Zowel voor de bezoekers als voor onszelf. Daarom proberen wij er een goed
vervolg aan te geven in de komende twee diensten en zullen wij blijven evalueren. Om zo
te komen tot een weldoordacht vervolg. Uw en jouw inbreng is daarbij van harte welkom.
Tijdens de komende gemeentevergadering in het najaar zullen we uw/jouw inbreng
vragen. Denk er al vast over na, maar wij vragen vooral ook uw gebed om Gods zegen.
• Tenslotte gaat de Dorpskamer gewoon weer verder met de activiteiten die zij het
afgelopen jaar heeft opgestart: de 1e en 3e donderdag van de maand een maaltijd en
iedere vrijdagmiddagmiddag een openstelling van 14.00-17.00u. Van harte welkom!
Huwelijkscursus ‘’Hart voor je huwelijk’’
In de broedergemeente in Noordhorn is het initiatief genomen om een huwelijkscursus ‘’Hart
voor je huwelijk’’ aan het begin van 2023 te starten. Deze cursus is door de HGJB ontwikkeld
en bestaat uit een serie van 6 toerustingavonden over het huwelijk. Mensen uit onze
gemeente zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Wilt u er (samen) eens over na
denken? Het is zeker de moeite waard, ook als u al langere tijd getrouwd bent. U kunt meer
informatie verkrijgen of zich aanmelden via uw eigen voorganger.
Vanuit de pastorie
Als gezin hebben wij een fijne zomertijd gehad. Na een week gebivakkeerd te hebben met
familieleden, zijn wij twee weken op vakantie geweest in Duitsland. Onverwachts ontdekten
wij daar in een kerk in Echternach het graf van Willibrord (ook wel de ‘’apostel der Friezen’’
genoemd). Deze man heeft veel betekend voor de verspreiding van het christelijk geloof in
Nederland; al ging dat er niet altijd zachtzinnig aan toe. In Friesland heeft hij menig
afgodsbeeld doen sneuvelen en trouw aan de Vader, Zoon en Heilige Geest laten zweren.
Dat deed ons terugdenken aan ons eigen leven en werk hier. Al gebruiken wij liever een
andere methode. Enfin, we hebben op een geheel andere plek genoeg ontspanning genoten
waardoor we nu weer met frisse zin in Sebaldeburen de draad weer op pakken.
Activiteitenagenda
• Dinsdag 30 aug. om 09.30 uur kerkenraadsvergadering
• Woensdagochtenden van 10:00-12:00 uur Open Kerk voor gezelligheid en lekkers
• Donderdag 1 sept. om 17.00 uur maaltijd Dorpskamer
• Zondagochtend 4 sept. koffiedrinken na de dienst
• Zondagavond 11 sept. om 19.00 Samen Zingen
• Donderdag 15 sept. om 17.00 uur: maaltijd Dorpskamer
• Zondag 18 sept. om 14.00 uur: Kinder Bijbel Club de Sleuteldragers
• Woensdagochtend 21 sept. Bijbelstudie van 09.30 tot 11:00 uur
• Zondag 25 sept. om 14:00 Verbindingsdienst
Activiteiten zijn Deo Volente. Indien niet anders vermeld, zijn zij in gebouw Irene.
Hartelijke groet, Kerkenraad Hervormde Gemeente Sebaldeburen

