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Meditatie 
 

 

Romeinen 12,2: ‘’En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar 

wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid 

om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke wil van 

God is.’’ 

 

Op 17 maart 2021 kun jij (weer) jouw stem uitbrengen op jouw 

gewenste vertegenwoordiger in de Tweede Kamer der Staten-

Generaal. Wanneer jij tenminste ouder bent dan 18 jaar én burger van 

het Koninkrijk der Nederlanden... Anders moet je het aan andere 

mensen overlaten die samen bepalen wie Nederland regeert.  

 

Als je dit jaar voor het eerst mag stemmen en je zou de lijst met 

partijen onderzoeken, dan kom je er al snel achter dat ook dit jaar de 

keuze weer reuze is. Althans, wat betreft aantallen. Iedere 

Nederlander mag straks zijn of haar stem uitbrengen op 

vertegenwoordigers van één van de meer dan 13 partijen. Dat 

betekent dat als je geen vaste partij hebt waar je op stemt, je in 

januari al moet beginnen met lezen van de partijprogramma’s om die 

te kunnen vergelijken en jouw partij te kiezen. En ik spreek uit 

ervaring, als ik zeg dat dat een hele klus is. 

 

Nu zijn er wel van die websites op internet die je kunnen helpen bij 

het kiezen van een partij. Je vult even een kort vragenlijstje in en de 

website vertelt je welke partij het beste bij je past. Handig 

hulpmiddeltje natuurlijk, maar het biedt je niet echt een goed inzicht 

het complete gedachtengoed van een partij en helpt jou persoonlijk 

waarschijnlijk ook weinig bij je ontwikkeling van een eigen 

overtuiging en loyaliteit ergens aan.  
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De vragen zijn vaak maar beperkt én heel sturend, en een 

verkiezingshulpmiddel heeft al snel iets van een magazine van een 

supermarkt, terwijl het hier gaat over het landsbelang. 

 

Op het eerste gezicht lijkt een partijkeuze te maken te hebben met 

smaak. Je houdt van: liberaal of socialistisch, christelijk of 

gereformeerd, groen of grijs, vrijheid of nadenken, of een van de 

andere smaken. Maar als je je wat verdiept in de partijen, blijkt het 

niet zo makkelijk te liggen. Het is niet zo dat de ene partij wel groen 

is, en de ander niet. Of dat de een democratisch is en de ander totaal 

niet. Nee, het grootste verschil tussen de partijen is denk ik de manier 

waarop zij met alle verschillende thema’s omgaan: welke zij 

belangrijker achten dan andere. Zogezegd, helpt bij het lezen van 

partijprogramma’s de vraag: wat vindt deze partij belangrijker dan 

andere? 

 

Achter het belang dat partijen hechten aan bepaalde thema’s schuilt 

natuurlijk een levensovertuiging, een wereldbeschouwing. Wat jij en 

ik belangrijk vinden vloeit voort uit hoe je het leven hier op aarde 

ziet. Je visie op de aarde, de medemens, een maatschappij, e.d., vloeit 

voort uit je geloof of overtuiging. De keuzes die een partij maakt, 

maar ook jouw partijkeuze (!) vloeit daarmee ook voort uit de manier 

waarop jij gelooft of de werkelijkheid ziet. En daarvan wil ik in deze 

meditatie zeggen dat het uiterst belangrijk is dat wij daar als 

christenen over nadenken. 

 

De apostel Paulus legt daar in de bovenstaande tekst ook de vinger 

bij. Partijkeuze of dagelijkse keuzes zijn volgens hem van 

ondergeschikt belang. Allereerst is het belangrijk dat wij stilstaan bij 

ons geloof, onze overtuiging, onze levensvisie. Waardoor wordt die 

bepaald? Wie of wat is daarin richtinggevend? Zijn dat de 

praatprogramma’s op televisie? Of een man, vrouw, oom, neef, 

buurman, dominee of bekende die in onze ogen een wijs persoon is? 

Zijn dat boeken, tijdschriften, Youtube filmpjes of kranten?  

 

Ik hoop het niet. Dat noemt Paulus ‘’de wereld’’.  Nee, ik hoop dat u, 

jij en ik met Paulus ons verstand, ons denken laten bepalen door God.  
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Maar daarvoor is wel ‘’verandering van onze gezindheid’’ nodig. 

Wanneer wij onszelf niet laten vernieuwen, wanneer er geen bekering 

in ons leven plaatsvindt, geen wedergeboorte door de Geest, is het 

niet mogelijk dat wij gaan denken vanuit God, maar zullen wij altijd 

‘’werelds’’ blijven denken volgens Paulus. De goede, welbehagelijke 

en volmaakte wil van God is enkel te kennen en toe te passen door 

het vernieuwende werk van de Geest in onze harten. Hij kan ons hart 

vernieuwen, ons denken veranderen, wanneer wij onszelf volledig 

toevertrouwen aan Jezus Christus. Alleen dan kunt u dagelijks keuzes 

maken die overeenkomen met Gods wil. 

 

Hoe moet u dan een partij kiezen? Hoe moeten wij als christen 

dagelijks onze keuzes maken? Vertelt God je na je bekering precies 

wat je moet doen? Nee, dat doet Hij niet. Nee, Hij vernieuwt ons 

door zijn Woord (Bijbel) en Heilige Geest. Die twee zorgen er voor 

dat er een nieuw denken in ons ontstaat. Een nieuwe wil. Niet een 

‘’wil’’ van de wereld of mijzelf, maar die van de Heere in de hemel.  

 

Worden onze keuzes gemaakt door het denken van boven of door het 

denken van beneden? Bid samen: ‘’Kom o Heilige Geest, leer mij 

Uw Woord te verstaan. Vernieuw mijn hart en mijn denken naar Uw 

wil en Uw denken. Dat mijn gedachten meer en meer overeenkomstig 

Uw wil zullen zijn.’’ 

 

WEL EN WEE 

 

Ziekte 

• Mn. en mevr. Bazuin hebben de afgelopen periode veel 

meegemaakt. Meneer Bazuin is gevallen en is momenteel in het 

Zonnehuis herstellende van een heupoperatie. Mevr. Bazuin 

ondervindt moeite bij het eten. Het is nog niet duidelijk waar dat 

door komt. 

• Mevr. de Goede kampt al langer met gezondheidsproblemen door 

ziekte in het lichaam. 

• Mevr. Potstra is na een periode in het verpleegtehuis in Ten Boer, 

eindelijk geopereerd in het UMCG. Na de operatie is zij 

overgebracht naar de Maartenshof om daar te herstellen.  



• Mn. Van Dijk is in de maand december naar het ziekenhuis       4 

geweest voor het plaatsen van een stent bij het hart. Tijdens zijn 

bezoek aan het ziekenhuis kreeg hij hartproblemen. Het is in de 

dagen er na erg spannend geweest omtrent zijn gezondheid en op 

het moment van schrijven is zijn gezondheid aan de beterende 

hand maar nog steeds kwetsbaar. 

• Mevr. Ritsma kampt al langere tijd met klachten zoals 

kortademigheid, hoge bloeddruk, duizeligheid en andere klachten. 

De oorzaak is helaas niet bekend bij medici.  

Wij wensen en bidden hen allen de liefde, kracht en zegen van God 

de Vader, Zoon en Heilige Geest toe. Dat de Drie-enige God hen tot 

troost en bemoediging zal zijn in hun omstandigheden. 

 

Binnengekomen 

Als gemeente zijn wij heel dankbaar dat in de afgelopen maanden de 

volgende personen ingeschreven als leden van de Hervormde Kerk 

Sebaldeburen:  

• Jan-Willem en Mirjam van Dijke. Afgelopen jaar zijn zij samen 

verhuisd van Dordrecht naar Zevenhuizen. Jan-Willem werkt als 

waterbouwer en Mirjam studeert momenteel Hebreeuws. 

• Hans Harms. Overgekomen vanuit de Maranatha gemeente in 

Zuidhorn. Woonachtig samen met zijn vrouw Gelske in 

Grootegast.  

• Ietje Oost. Woonachtig in Grootegast. In de vorige uitgave van 

Teken van Leven heeft zij zichzelf voorgesteld.  

Wij heten hen allen van harte welkom! 

 

 UIT DE PASTORIE 

 

In de vorige uitgave van Teken van Leven schreef ik dat in huize Van 

den Berge het wiel van het gezin nog uitgevonden moest worden. 

Inmiddels ben ik er achter dat ik dat de komende jaren nog wel kan 

blijven zeggen. Ik denk dat het in iedere fase van het gezinsleven 

zoeken is wat de beste weg is voor het gezin. Maar gelukkig kunnen 

wij óók zeggen dat we heel blij dankbaar zijn voor wat wij 

meemaken in ons gezin. Obed slaapt ’s nachts door en overdag is er 

een aardig ritme gevonden.  
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Als ouders genieten we samen van de vrolijkheid, onbevangenheid en 

spontaniteit van het kleine Godswonder. Ook al is het vijf uur ’s 

morgens, kunnen we samen lachen om hem. Obed doet het ook goed 

in de kerk zoals jullie hebben gemerkt. Al kost dat soms wel wat 

inspanning en is het de vraag hoe het in de toekomst zal gaan. Maar 

goed, vroeg geleerd is oud gedaan toch? 

 

Voor Boukje geldt dat deze tijd een onduidelijke tijd is. De dingen 

waar ze mee bezig was voor de lockdown van december (lesgeven op 

school, schilderen, zwemmen, e.d.), gaan helaas op dit moment niet 

meer door. Maar gelukkig is er een heel lief en gezellig jongetje in 

huis wat haar bezig houdt gedurende de dag  

 

Wat betreft de werkzaamheden als kerkelijk werker en pionier ben ik 

erg dankbaar en blij voor wat er is gebeurd, nog steeds gebeurt en 

(hopelijk) staat te gebeuren. Onlangs zei iemand van onze gemeente 

tegen mij dat er een opwekking gaande is in onze gemeente. Daarin 

zat een mooie gedachte.  

Het is namelijk bijzonder dat we de Heere zien werken in 

Sebaldeburen en omgeving, na een periode dat het wat minder was. 

Ik ben dankbaar dat ik daar getuige van mag zijn. Persoonlijk merk ik 

ook de gevolgen daarvan. Namelijk dat er een stukje verbreding is 

ten opzichte van vorig jaar, wat mij ook het gevoel geeft dat we 

samen gemeente zijn. Daar ben ik ook erg gelukkig mee.  

 

Van de studie Gemeentepredikant die ik sinds september volg, kan ik 

zeggen dat die mij erg boeit. Ik vind het ook een mooie aanvulling op 

de werkzaamheden die ik hier verricht. Het een versterkt het ander. In 

het afgelopen half jaar volgde ik het vak ‘’Nederlandse 

kerkgeschiedenis na 1795’’ en ben ik  begonnen met het schrijven 

van mijn Master Thesis (eindwerkstuk). Dat werkstuk gaat 

waarschijnlijk over de metafoor van de oogst in het Evangelie van 

Mattheus in vergelijking met Rabbijnse geschriften. Een groot 

project, waar ik de nodige tijd en energie in kwijt kan. Maar gelukkig 

kan ik het op mijn gemakje doen en zit er niet al te veel tijdsdruk 

achter. Het komende halfjaar van de studie zal ik waarschijnlijk gaan 

stagelopen in een gemeente voor het vak ‘’pastoraat’’.  
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Waar ik dat ga doen is nog niet duidelijk, maar het lijkt mij leerzaam 

om onder begeleiding van een collega en in supervisie met 

medestudenten en docent te leren hoe ik een herder kan zijn voor 

andere mensen.  

 

Op deze manier bent u weer een beetje op de hoogte van het reilen en 

zeilen in de pastorie. Het staat u natuurlijk altijd vrij om door te 

vragen of door te spreken. Ik heb én houd graag contact met u en u 

bent van harte welkom om ook zelf contact met mij/ons op te nemen.  

 

Hartelijke groet, JvdB 

  

Uit de Kerkenraad: 

 

Corona. Hoe groot is het stempel van een klein virus op ons leven in 

maatschappij en kerk! De Nederlandse samenleving moet zelfs weer 

‘op slot’. Het drukt ons hardhandig met de neus op het feit dat van 

alle plannen die wij maken niets terecht komt zonder de wil en de 

zegen van de Here. Jakobus schrijft daarover, over de onzekerheden 

in het leven. Beter dan ooit snappen we in deze tijd wat hij bedoelt 

als hij schrijft dat we bij elk plan dat we maken en bij elke afspraak 

die we in de agenda schrijven, we beseffen moeten: “…als de Here 

wil en wij leven” (Jak 3:13-15). 

Dat geldt niet minder voor plannen van de kerkenraad en voor de 

plannen en geplande activiteiten van br. van den Berge.  

Ondanks dat heel veel gemaakte plannen niet door konden gaan 

vanwege de corona, zien we met ingehouden adem ook dat de Here 

Sebaldeburen niet vergeet!  

Wat is er veel wél gebeurd en wél doorgegaan. Dat maakt dankbaar 

naar God. Dank de Heere dat Hij uit totaal ongedachte hoek 

gemotiveerde jonge en oudere mensen aan onze gemeente heeft 

toegevoegd. Dank dat we met inzet van mensen en middelen iedere 

zondag naar de kerk kunnen of op afstand de dienst kunnen 

meebeleven via de kerktelevisie. Dank dat we weer het Heilig 

Avondmaal hebben gevierd.  
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Dank voor de goede gesprekken en open sfeer op de Alpha cursus. 

Dank dat we het Kerstfeest kunnen gaan vieren….. 

Mondkapjes. Nu de besmettingen met het coronavirus toenemen, 

willen we u vragen of u de komende zondagen wanneer u naar de 

kerk komt een mondkapje voor wilt doen. Zodra u in de bank zit mag 

het mondkapje weer af. Bij het verlaten van de bank graag het 

mondkapje weer op totdat u buiten bent.  

Gift uit Kampen. Mocht u op een donker moment denken dat wij 

met onze gemeente alleen staan in het hoge noorden, dan is er 

bemoedigend nieuws: op meerdere plekken in het land wordt met 

regelmaat aan ons gedacht. En, nog veel mooier, worden 

Sebaldeburen en het pionierswerk in gebed bij de Heere gebracht!  

Iemand vertelde ons dat met regelmaat voor onze gemeente wordt 

gebeden tijdens de erediensten in Hervormde Gemeente van Kampen. 

Kunt u zich een mooiere gift van onze broeders en zusters in de 

Heere voorstellen?  

Een familielid uit Dinteloord (bij Breda) kon mij tot mijn 

verwondering precies vertellen waar Sebaldeburen ligt. Ook daar 

blijkt voor onze gemeente voorbede gedaan te worden. 

Nu hebben we van de gemeente uit Kampen recent via de IZB ook 

nog een éxtra gift ontvangen, nl. € 1.000,-- ! Te bestemmen voor het 

pionierswerk in Sebaldeburen. Willen degenen die connecties hebben 

in Kampen met liefde onze dankbaarheid daarvoor overbrengen?  

Heisessie. In de vorige editie van Teken van Leven meldden we u dat 

de leden van de kerkenraad met elkaar in gesprek zouden gaan over 

de huidige situatie in Sebaldeburen en over de toekomst van onze 

gemeente. Door onverwachte omstandigheden is deze bijeenkomst 

uitgesteld naar het nieuwe jaar. 

Namens de kerkenraad, 

L. Meijndert  
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Binnenkort start weer de Actie Kerkbalans. Graag brengen wij u 

hiervan nu alvast op de hoogte. 

 

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-

Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische 

Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk.  

 

Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste 

fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen 

geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van 

hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun 

leden en de samenleving. De actieperiode loopt van 16 januari tot en 

met 30 januari 2021. 

 

Als leden van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen vormen we een 

kerkelijke gemeenschap die we samen in stand houden, ook 

financieel. Daarom vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans 

2021.  

 

Onze gemeente is afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Via 

uw bijdrage aan de actie Kerkbalans 2021 maakt u, naast het 

pastorale werk, ook het onderhoud aan onze gebouwen mogelijk.  
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Wij mogen de beschikking hebben over een prachtig historisch 

kerkgebouw, een mooie pastorie en het verenigingsgebouw ‘Irene’. 

En daar zijn we dankbaar voor. Maar de kosten stijgen. Dat is heel 

normaal, we hebben er allemaal in ons dagelijks leven mee te maken. 

Maar dan moeten de inkomsten wél meestijgen.  

 

Voor het komend jaar staan o.a. de volgende werkzaamheden op het 

programma, te weten:  schilderen buitenwerk en isoleren 

spouwmuren van de pastorie, diverse opknap/renovatie 

werkzaamheden aan gebouw ‘Irene’ en het gebruikelijke onderhoud 

aan het kerkgebouw.   

 

Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u om aan deze actie 

Kerkbalans 2021 mee te doen. Wij hebben uw bijdrage hard nodig. 

Deze bijdrage is geheel bestemd voor de eigen gemeente!  

 

In januari 2021 ontvangt u een actie enveloppe met hierin een brief 

en een toezeggingskaart waarop u uw bijdrage kunt aangeven. Onze 

regelmatige gasten  (die niet staan ingeschreven in ons ledenbestand) 

maken wij er op attent dat vanaf zondag 17 januari 2021 voor hen er 

bij de uitgang van de kerk een enveloppe voor de actie Kerkbalans 

2021 klaar ligt om mee te nemen. Wij hopen dat u ook mee wilt 

werken aan deze actie. Meer informatie over de actie vindt u in de 

actie-enveloppe. 

 

Een kerk – onze kerk – is heel wat waard. Wij weten dat u en vele 

andere leden van de Hervormde Gemeente Sebaldeburen dit van 

harte kunnen onderschrijven. Daarom alvast heel hartelijk dank!  

  

Namens het college van kerkrentmeesters, 

 

Dirk Toes 
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Collecten kerkvoogdij 

maand reguliere collecten extra collecten via bank 

september € 195,45  € 99,20   € 110,- 

oktober € 239,15  -   € 405,- 

november € 313,05  € 486,10 (incl.€405,-dankdag 

                  coll.) 

giften/bijdragen      € 180,- 

 

via dhr.Zuiderveld € 10,- Teken van leven 

via bank  € 50,- dankdagcoll. 

Via bank  € 50,-  gift online kerkdienst 

Via bank  € 50,-  gift online kerkdienst       
 

Namens de kerkvoogdij: hartelijk dank! 

 

 

Kerkelijke stand Hervormde Gemeente van 

Sebaldeburen 

Het totaal aantal leden op 15 december 2020 bedraagt  88, waarvan 

14 leden dooplid zijn en 42 belijdend lid.  

We mochten als nieuwe leden inschrijven: 

Mevr. I . Oost, Wilgenstraat 25, 9861 ED Grootegast. 

Dhr. J.H. Harms, Abel Tasmanplein 23, 9861 JB Grootegast 

Dhr. J. van Dijke en mevr. M.W.J. van Dijke-Van Willigen, 

OostIndië 51 i, 9354 TE, Zevenhuizen   

Op 11 oktober werd Obed Van den Berge gedoopt en ingeschreven.   

 

Met broedergroet, 

Ad Verbree, ledenadministrateur  
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Diaconie 
Collecten 

reguliere collecten 

september  € 175,15 via bank € 40,- 

oktober  € 200,55 via bank € 40,- 

november  € 356,55 

 

extra collecten 

september Hulp voor vluchtelingen (Lesbos) € 140,70 

  IZB     €   61,00 

oktober Werelddiaconaat   €   40,90 

  Najaarszendingscoll.GZB  €   42,40 

november Avondmaalscollecte: 

  het vergeten kind   €  171,50 

 

Iedereen die heeft bijgedragen aan de collecten onze hartelijke dank. 

Diaconie. 

 

 

 

 

Voortgangsrapport sponsorkind Woord en Daad 
( Rapport zie volgende pagina) 

 

 

 

Raphael geeft aan als gebedspunt: “Ik heb gebed nodig dat God mijn 

medicijnen, die ik neem voor de schurft op mijn middel en op mijn 

vinger, zal zegenen.’’ 
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Zendings-en Evangelisatiecommissie 

 
 

 

 

Dit is de dag, die God ons schenkt, 

Waaraan nu elke christen denkt; 

Wij vieren, wat in ’t groot heelal 

Door Jezus is en wezen zal. 

 

U, die voor ons geboren zijt, 

U zij ons hart, ons lied gewijd. 

Wij voegen juichend onze stem 

Bij ’t engelenkoor van Bethlehem. 

 

 

Het corona gebeuren brengt veel zorg en verdriet met zich mee. 

Hierboven een lied dat spreekt voor zich, met volle overgave uit onze 

harten mogen wij het thuis zingen! 

Tijdens de kerkdiensten mogen wij niet zingen maar God zij dank dat 

wij elke zondag nog een dienst hebben. 

Voorlopig geen zangdiensten op de zondagavond. 

 

Namens de Zendings-en evangelisatiecommissie u allen gezegende 

Kerstdagen en bovendien een voorspoedig 2021 toegewenst. 

 

Verjaardagen 75+  

 
januari  geen    

februari 

16 dhr.H.Boerema Irenestraat 11     9862 TR  Sebaldeburen 

 

maart 

24  mw.A.v.d.Meer De Klinckert 48  9861 BL Grootegast 
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Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen 

in het nieuwe levensjaar! 

 

  Ga met God en Hij zal met u zijn 

U nabij op al uw wegen 

Met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met u zijn. 

 

Een bemoediging voor het komende jaar 
 

Straks als de kerstdagen voorbij zijn, en het nieuwe jaar voor ons ligt, 

staan we weer voor nieuwe uitdagingen. 

Ongetwijfeld hebben we weer allen goede voornemens. 

Het ene willen we nalaten en het andere beter doen. 

Weet dan, dat Hij die in ons een goed werk is begonnen, het ook zal 

voleindigen al zien we nu soms door een spiegel van raadselen, doch 

straks van aangezicht tot aangezicht. 

Een bemoedigend bijbelgedeelte is Jacobus 5:7-11. 

Hebt dan geduld, broeders (en zusters) tot de komst des Heren! Zie, 

de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, 

totdat de vroege en late regen er op gevallen is. 

Oefent ook gij geduld, sterk uw harten opdat gij niet onder het 

oordeel valt. 

Zie de Rechter staat voor de deur. 

 

Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de 

profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. 

Zie wij prijzen hen zalig die volhard hebben en gij hebt van de 

volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here 

deed volgen, gezien dat de Here rijk is aan barmhartigheid en 

ontferming. 

 

Gemeente, mogen deze woorden u tot een zegen zijn. 

 

Uw broeder in Christus, Hans Harms. 
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Bedankt         

 
 

Langs deze weg wil ik, ook namens mijn man, graag iedereen 

bedanken voor het meeleven tijdens de opname, de operatie en 

revalidatie. De telefoontjes, vertroosting, kaartjes, bezoekjes, 

bemoediging, mailtjes, bloemen en wat ook maar heb ik erg 

gewaardeerd. 

Bij dit alles een sterk gemeenschapsgevoel. 

 

Wij willen ons U toevertrouwen. 

Wij kunnen  zonder U niet gaan. 

Doe ons op uw genade bouwen 

en op geen andere bodem staan. 

Maak ons gehoorzaam aan uw Woord, 

Leid ons in uw gemeenschap voort.  

 

met een vriendelijke groet, 

 

Stijn Huizinga. 

 

 

 

 

 

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor het meeleven tijdens ons 

ziek zijn 

De kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen hebben wij erg 

gewaardeerd en dit  heeft ons heel goed gedaan. 

 

Hartelijke groeten, 

fam.Bazuin 
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Kerkdiensten 2021 

 

 
januari  

datum tijd predikant  plaats  bijz.h. en  

       extra coll. 
03 09.30 ds.M.Krooneman Noordhorn kerkvoogdij 

10 09.30 ds.N.Noorlander Onstwedde 

17 09.30 dhr.J.C.A.v.d.Berge 

24 09.30 ds.J.A.Mol  Driezum kerkvoogdij 

31 09.30 ds.H.J.C.C.J.Wilschut Bovensmilde 

 

 

februari 

07 09.30 dhr.J.C.A.v.d.Berge   werelddiac. 

14 09.30 prop.v.d.Wal  Groningen 

21 09.30 dhr.J.C.A.v.d.Berge   kerkvoogdij 

28 09.30 ds.Pierik  Een/Drachten 

 

 

maart  

07 09.30 ds.Krooneman  Noordhorn voorj.zend.coll. 

10 19.00 dhr.J.C.A.v.d.Berge   biddag 

       biddagcoll. 

14 09.30 ds.C.Hoek  Bedum/ 

     Onderdendam 

21 09.30 ds.Wilschut  Bovensmilde 

28 09.30 ds.J.A.Mol  Driezum voorber.H.A. 

       coll.kerkvoogdij 
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Privacywetgeving 

In verband met de privacywetgeving vragen wij u toestemming om in 

voorkomende gevallen uw naam te mogen noemen in de kerkbode. 

Wanneer u daartegen wel bezwaar hebt, wilt u dat dan schriftelijk 

melden bij de redactie van de kerkbode? 

Adres: H.Bronda-Venema, Zandumerweg 9, 9822 AK Niekerk. 

 

Testamentaire beschikking 

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken kan daarvoor de 

volgende formulering gebruiken: 

Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Hervormde 

gemeente Sebaldeburen een bedrag van €…………. 

 

 

Postadres Hervormde gemeente 

Het postadres van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is: 

Provincialeweg 44, 9862 PE Sebaldeburen. 

 

 

Kopij Teken van Leven 

Kopij Teken van Leven 2e kwartaal 2021 kan tot en met 18 maart 

worden ingeleverd bij H.Bronda-Venema 

(e-mail: janbronda@gmail.com) 

 

Website 

Bezoekt u ook eens onze website.  www.hervormdsebaldeburen.nl 

 

Bankrekeningno. 

Bankrekening van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is: 

NL 95 RABO 0323701507. 
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C O N T A C T A D R E S S E N 

kerkelijk werker/pionier:  ouderling: 

dhr.J.C.A.v.d.Berge   dhr.L.Meijndert  

Kerkweg 2     Langestraat 97 

9862 TJ Sebaldeburen  9804 PJ Noordhorn 

tel. 0594-612076   tel.0594-507468  

e-mail:     e-mail: 

joostvdberge@outlook.com  lmeijndert@kpnmail.nl 

     

ouderling/kerkrentmeester  diaken/penningmeester: 

dhr.J.H.Huizinga   dhr.W.J.v.Slooten 

Hoge Voetpad 4   Verl.Kerkweg 8   

9822 BD Niekerk   9862 TG Sebaldeburen 

tel. 0594-502410   tel.-0594-612490 

e-mail:     e-mail: 

jhhuizinga@ziggo.nl   slooten.f@live.nl 

 

organiste/hoofdkoster:  scriba,beheer ledenbestand, 

mw.A. Bonnema   webmaster: 

de Noord 16    dhr.A.P.Verbree 

9861 AN Grootegast   Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 

Tel.0594-612921   tel.0594-506075 

e-mail:     e-mail: 

a.a.j.bonnema@home.nl  seballeden@gmail.com 

 

zendings-en evang.comm.:  gebouw Irene: 

mw.S.A.Huizinga   fam.K.Boerema 

Hoge Voetpad 4   Kerkweg 1 

9822 BD Niekerk   9862 TH Sebaldeburen 

tel. 0594-502410   tel.0594-614213  

e-mail:     e-mail:  

jhhuizinga@ziggo.nl   klboerema@hetnet.nl 
 

 

 

mailto:joostvdberge@outlook.com
mailto:lmeijndert@kpnmail.nl
mailto:jhhuizinga@ziggo.nl
mailto:slooten.f@live.nl
mailto:a.a.j.bonnema@home.nl
mailto:seballeden@gmail.com
mailto:jhhuizinga@ziggo.nl
mailto:klboerema@hetnet.nl
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Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen 

 

Voor wie een kaartje nodig heeft laat je weten dat je meeleeft. 

 

Ny Smellinghe   tel.0512- 588888 

Postadres:  Postbus 20200,  9200 DA Drachten 

Bezoekadres: Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten 

 

Martini ziekenhuis   tel. 050-5245245 

Postadres Postbus 30033  9700 RM Groningen 

Bezoekadres van Swietenplein 1 9728 MTGroningen 

 

UMCG    tel. 050- 3616161 

Postadres: Postbus 30001  9700 RB Groningen 

Bezoekadres: Hanzeplein 1  9713 GZ Groningen 

 

Beatrixoord    tel. 050- 5338911 

Postadres: Postbus 30002  9750 RA Haren 

Bezoekadres: Dilgtweg 5  9751 ND Haren 

 

Het Hooge Heem   tel. 0594-695800 

Post-en bezoekadres de Gast 4 9861 BM Grootegast 

 

Het Zonnehuis   tel.0594-508508 

Postadres: Gemmastraat 14 9801 VG Zuidhorn 

 

Dit zijn de meest voor de hand liggende ziekenhuizen -en 

verpleeghuizen. 

Mocht het iets anders zijn dan kunt u altijd navraag doen bij de 

scriba. 

 

 

Bankrekeningnummer van de hervormde gemeente Sebaldeburen 

is:NL. 95 RABO 03 2370 1507 


