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MEDITATIE    

 
 

Christendom voor verliezers 
 
Filippenzen 3:7-9a. ‘’Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om 
Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles 
als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus 
Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik 
beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in 
Hem gevonden word..’’ 
 
Een tijdje geleden ontstond er veel ophef over de uitspraak van een 
bekende Nederlandse politicus dat het christendom een religie voor 
losers zou zijn. Later probeerde deze politicus deze scherpe 
uitspraak wat te nuanceren door te stellen dat het christendom juist 
ook hele krachtige en mooie kanten heeft, maar dat daar vaak maar 
weinig nadruk op wordt gelegd door christenen. Te vaak gaat het 
volgens de politicus over het kruis bij christenen, en te weinig over 
het moois dat het christendom te bieden heeft.  
 
Veel christenen hebben direct via de sociale media op de uitspraak 
van de Nederlandse politicus gereageerd en deze uitspraak juist 
ontkracht of bevestigd. Dat is op zichzelf niet verkeerd, en misschien 
zelfs wel heel goed, maar je kunt jezelf ook afvragen of een snelle 
reactie niet laat zien dat de uitspraak van de politicus wel degelijk 
een gevoelige snaar raakt. Ook bij christenen dus. Want rekenen wij 
onszelf ook niet snel aan ‘’de verliezende kant’’, als we kijken naar 
cijfers van kerkverlating? Of voelen wij ons ook niet vaak 
‘’verliezende mensen’’, omdat wij ons geloof ook maar zwakjes en 
flauw vinden? Het zou zomaar kunnen zijn dat zo’n opmerking van 
een politicus daarom onder christenen veel stof doet opwaaien.. 
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De uitspraak van de politicus is trefzeker en raakt de kern van het 
christelijk geloof. Ook onder kerkgangers worden dit soort 
opmerkingen trouwens gehoord; waarom gaat het altijd maar over 
het kruis? Waarom komt de zonde, de rechtvaardiging, de 
verlossing toch zo vaak terug in de preek? Hoe mooi, sociaal of 
krachtig je het christelijk geloof ook wilt presenteren, in essentie 
komt het toch altijd weer neer op Jezus’ plaatsvervangend leven, 
lijden, sterven en opstaan. En het kruis speelt daarin een cruciale 
rol. Daarom kun je je beter afvragen, wanneer dat kruis in de weg 
staat, wanneer die woorden over rechtvaardiging of verzoening 
kriebelen, wat er voor zorgt dat ze onrust in je opwekken. Wat 
maakt dat ik het kruis lastig vind? 
 
Terwijl ik hierover nadacht, moest ik denken aan een gesprek dat ik 
een aantal jaar geleden voerde met een man uit het zuiden van ons 
land. Aan zijn voordeur kwamen wij te spreken over de kern van het 
christelijk geloof. Hij liet zijn tatoeage zien en zei: ‘’Dit is mijn 
meester.’’ Dat was niet de Heere Jezus Christus, maar degene die 
Hem zo graag van de troon wilt stoten. De man met de tatoeage 
maakte ronduit duidelijk dat het christelijk geloof niets voor hem 
was, maar voor ‘’mietjes’’. Zijn meester, de duivel, liet hem pijn 
lijden, maar dat kon hij aan. Hij vond christenen ‘’losers’’, want die 
willen dat een ander voor hen lijdt om het goed te maken. Dat had 
deze man niet nodig, hij was zelf dapper genoeg om pijn te lijden 
voor zijn meester. Dat gesprek heeft veel indruk op mij gemaakt. 
Niet zozeer omdat ik geen weet heb van mensen die een andere 
meester dienen, maar wel omdat deze man – in onderscheid van 
anderen – zich heel bewust was waar hij voor koos en ook haarfijn 
wist aan te wijzen, wat er precies moeilijk is aan het christelijk 
geloof.  
 
Het christendom is een religie voor losers. Dat is ook zo. Maar 
waarom is dat zo moeilijk om te horen? Dat zit hem denk ik niet 
zozeer in het feit dat verschillende mensen vanwege hun christelijk 
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geloof soms pijn moeten lijden. Of omdat zij een minderheid zijn. 
Nee, want dan zou de man met de tatoeage zich misschien ook nog 
aangetrokken voelen tot het christelijk geloof. Dan zou het 
christelijk geloof iets zijn voor mensen die het aan kunnen om een 
loser te zijn, om pijn te lijden.  
 

Het christelijk geloof is op een andere manier moeilijk om te horen. 
Het christelijk geloof gaat over het ‘’verliezen van jezelf aan de 
liefde van God.’’ Dat is het moeilijkste van het geloof. Jezelf 
verliezen aan Iemand die jou opzoekt, die alles voor jou heeft 
gedaan, die jou wilt redden en behouden van je zonden. En die 
daarvoor, in jouw plaats, pijn heeft geleden. De grootste pijn. Dat 
Jezus Christus al lang voordat jij het je afvroeg, bereid was om voor 
jou naar de aarde te komen, te lijden en te sterven. En dat het al is 
gebeurd, het lijden, sterven en opstaan, en nu door middel van de 
verkondiging en op allerlei andere manieren eigenlijk alleen nog 
maar wordt gezegd: Ik heb alles gedaan om het weer goed te maken 
tussen ons. Ik heb jou op het oog. Ik wil Mijn liefde in jou 
uitstorten… Die eenzijdige toenadering, daar wordt je ongemakkelijk 
van.. 
 
Het ‘’verliezen van jezelf’’ aan de liefde van God is moeilijk, omdat 
het je in een ‘’ontvangers-positie’’ brengt. Het brengt je in een 
zachte, kwetsbare, ontvankelijke, maar ook geliefde positie. Het laat 
zien dat je niets hebt gedaan en ook niet kunt doen, maar de Ander 
alles voor jou heeft gedaan en wilt schenken – uit liefde. Onszelf aan 
Christus verliezen vinden wij niet makkelijk, omdat we in het kruis, 
en in het offer van Jezus Christus ontdekken: Iemand heeft mij 
eerder en meer lief, dan ik Hem. Diegene ziet alles van mij, Hij kent 
en doorgrond mij, maar wilt mij met huid en haar bij Zich hebben. 
Dat vraagt om een reactie van erkenning, overgave, dankbaarheid. 
Daarom is het christendom moeilijk, is ‘’verliezen’’ moeilijk, omdat 
je daarmee toegeeft; Wat heb ik weinig, wat ben ik slecht, maar wat 
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is Hij goed, wat is Hij liefdevol, dat Hij zich voor mij wilt winnen. En 
dat is niet makkelijk voor mensen die graag groot in zichzelf zijn.  
 
Maar Paulus zegt dat als je jezelf aan Christus verliest, Hem erkent 
als de liefste, Hij je winst wordt. Het beste in je leven. Als je komt 
tot de erkenning, aanvaarding van Gods eenzijdige liefdesactie, dan 
gaan de wissels van de logica om. Dan wordt wat eerder aanvoelde 
als verliezen en opgeven, winnen. En dan wordt wat je winst 
beschouwde, schade of verlies. Als je jezelf verliest aan Christus, aan 
de liefde van God in Zijn Zoon voor een zondaar zoals jou, dan ga je 
Christus als ‘’winst’’ beschouwen en wordt al het andere wat je 
daarvan afleidt schade. Het christelijk geloof is voor ‘’losers’’,  voor 
mensen die zichzelf verliezen aan de liefde van God in Christus, en 
daarmee Hem winnen, die al het aardse te boven gaat. 
 
 

UIT DE PASTORIE 

 
Op dinsdagochtend 6 december hebben wij een tweede zoon, een 

broertje, uit de hand van de Heere ontvangen. Wij hebben hem de 

naam Ethan gegeven; een vernoeming naar de schrijver van Psalm 

89. Zijn naam betekent zoiets als ‘’standvastig’’ of ‘’volhardend’’. 

Ons gebed is dat hij, door Gods trouw ingegeven, standvastig zal zijn 

in zijn (geloofs)leven.  

Als ouders zijn wij de Heere heel dankbaar. Gelukkig gaat het ook 

goed met Boukje en hersteld zij langzaam maar zeker weer. 

Uiteraard zijn veel mensen ook nieuwsgierig naar Obed. ‘’Hoe 

reageert hij?’’ ‘’Wat vind hij er van?’’ Gelukkig kunnen wij daarop 

antwoorden dat hij een lieve en grote broer is voor Ethan. 

Tegelijkertijd wilt Obed nu natuurlijk ook extra veel laten zien hoe 

goed hij kan praten en hoe goed hij voor zijn broertje kan zorgen. 

Daarin moeten wij zijn spontaniteit en enthousiasme soms ietsjes 
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afremmen. De komende maanden zullen voor ons als gezin weer 

zoeken zijn naar een nieuw ritme met zijn 4’en. Dat zal weer even 

zoeken zijn, maar met de ervaring die wij hebben uit het verleden, 

vertrouwen wij er op dat dat weer helemaal goed komt.  

Wat betreft de geboorte van Ethan, willen wij op deze plaats ook 

iedereen hartelijk bedanken voor het toeleven naar- en het 

meeleven rondom de geboorte van Ethan. Het heeft ons heel goed 

gedaan om te merken dat gemeenteleden hierin met ons meeleven; 

blij zijn met onze blijdschap (Rom. 12:15) en dat uitdrukken op 

allerlei manieren; kaartjes, cadeautjes, maaltijden, e.d.  

Vanaf februari tot en met juli zal de studie weer opgepakt worden. 

Dit keer is het vak ‘’Vieren’’ aan de beurt (1 van de 2 resterende 

vakken), waarbij onderwijs wordt gegeven over de liturgie en 

liturgische praktijken. Daarvoor zal er ook stage gelopen moeten in 

een gemeente; wat ik dit keer hoop te doen in IJsselmuiden bij ds. 

M. Van Dam. Concreet zal ik een aantal keer daar voorgaan en 

observeren. In combinatie met ons gezin en full-time werk zal dit 

een uitdaging zijn, maar we hopen dat we daarvoor de kracht en de 

gezondheid krijgen. 

 
LEVEN EN MEELEVEN IN DE GEMEENTE 

 
In de maand december mochten we maar liefst zeven mensen 
welkom heten in de Hervormde Gemeente Sebaldeburen. Dit zijn 
dhr. P. Mulder en mevr. F. Mulder-Nijenhuis, woonachtig in 
Grootegast aan de Zilverschoon 2 (9861 EN), mevr. M. Spaak-Van 
der Til, woonachtig in Grootegast aan De Noord 31 (9861 AN) en 
dhr. P.H. van Wijk, woonachtig in Niekerk aan de Oude Wijk 13 
(9822 AJ), en mevr. P. Roorda-Weidenaar, woonachtig op de 
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Hantumerweg 9, 9145 CL, Ternaad. De laatste twee genoemden 
hebben aangegeven als gastleden ingeschreven te willen worden. 
 
Tijdens de gesprekken met deze nieuwe gemeenteleden kwam met 
name naar voren dat zij allemaal een gemeente zochten waar het 
Woord van God, het evangelie, klinkt. De meesten van hen waren 
dan ook positief gestemd na het bezoeken van een eredienst over 
het feit dat in een gemeente als de Hervormde gemeente 
Sebaldeburen in hun eigen omgeving het evangelie voor zondaren 
zo duidelijk en ruim klinkt. Daarbij werd veelal ook aangegeven dat 
men niet zonder kerk kan, ook al is de kerk lang niet perfect en 
bestaat zij uit zondaren. De omgang met andere christenen, het 
samen komen in de naam van God is voor de nieuwe aanmeldingen 
onmisbaar.  
Als kerkenraad heten wij deze mensen die zich hebben aangemeld 
nogmaals hartelijk welkom. Wij wensen hen de zegen van de Heere 
toe, onder de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en 
in de omgang met Zijn volgelingen hier. En wij bidden hen ook toe 
dat zij zelf tot zegen mogen zijn in het gebruiken van gaven en 
talenten tot opbouw van de gemeente. 
 
Vanaf januari zal er een nieuwe contactlijst uitgereikt worden in aan 
de gemeenteleden, die bedoeld is om het onderlinge contact te 
stimuleren. Het moment van uitreiken is niet toevallig; de maanden 
januari, februari en maart worden wel als de moeilijkste maanden 
van het jaar beschouwd en ervaren. Laten we als gemeente gebruik 
maken van de nieuwe contactlijst en met elkaar meeleven. Vooral 
ook met degenen die zich eenzaam voelen, die ziek zijn, minder 
mobiel zijn, moeite hebben in het gezin, of met rouw of geestelijke 
problemen te kampen hebben. Samen zijn we gemeente. 
 
Op deze plaats willen wij tenslotte nog ons meeleven betuigen met 
fam. Meijndert uit Noordhorn. Kort achter elkaar overleed zowel de 
tweede vrouw van Ds. B.M. Meijndert, T. Meijndert-Veerman, als 
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hijzelf. Naar de eigen woorden van broeder L. Meijndert was vader 
een ‘’beminnelijk man, van wie iedereen kon houden’’. En het doet 
dan ook verdriet om een tweede (schoon)moeder, (schoon)vader, 
oma, opa te verliezen als de relaties hier op aarde zo goed waren. 
We wensen hen Gods troost, kracht en hoop toe in dit verlies, in de 
wetenschap dat zij die in Christus sterven, zullen opstaan.  

 
HET PIONIERSTEAM 

 
Verlenging tweede periode en financiering 
In de afgelopen tijd is er tijd en aandacht besteed aan een aanvraag 
voor de tweede projectperiode van 3 jaar pionieren in Sebaldeburen 
(september 2022 – september 2025). Deze aanvraag hebben wij 
samen met de Inwendige Zendingsbond (IZB) gedaan bij de 
Protestantse Kerk Nederland (PKN), omdat zij op meerdere 
manieren verantwoordelijk zijn voor het pionieren in Sebaldeburen. 
Al eerder deelden wij mee, dat dat de PKN (en de IZB) positief zijn 
over een tweede periode, maar dat er nog wel goed gesproken 
moet worden over de invulling daarvan – juist ook naar de toekomst 
toe. Dit gesprek zal plaatsvinden begin januari. We mogen op deze 
plaats dankbaar zijn voor een tweede periode, omdat dat ook voor 
de Hervormde Gemeente veel moois betekent. 
 
Daarnaast is er in de afgelopen periode ook gesproken met de 
verschillende geldverstrekkers van de pioniersplek. Daarbij moet u 
denken aan: Het Smedingfonds, de Hervormde Kerk, maar nu ook 
de IZB. Tot voor kort was de IZB nog niet financieel betrokken, maar 
door omstandigheden zal de IZB in de komende jaren financieel 
betrokken raken bij de pioniersplek. Zij zal in samenwerking met het 
pioniersteam elders in het land geld werven om een aanzienlijk deel 
van de begroting van de pioniersplek rond te maken. Voor deze 
inbreng van de IZB in de komende jaren zijn wij als pioniersteam – 
maar ook als leden van de Hervormde Gemeente heel dankbaar. 
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Proefperiode Verbindingsdiensten 
Eind februari, begin maart loopt de eerste proefperiode van de 
Verbindingsdiensten af. Na 2 keer in de zomer van 2022 geprobeerd 
te hebben, is er destijds besloten om een proefperiode tot en met 
februari aan te gaan. Om te zien hoe de Verbindingsdiensten 
aanslaan, maar ook om verschillende dingen uit te proberen en 
daarna te kijken wat wij er als pioniersteam van vinden. Dat zal dus 
gebeuren in de komende maanden. De diensten zullen kritisch 
onder de loep worden genomen naar vorm, inhoud en organisatie. 
Er komt heel wat bij kijken om deze diensten te organiseren, en ook 
over de vorm en inhoud valt genoeg te zeggen. Daarvan zijn wij ons 
bewust. Belangrijk in dit gesprek vinden wij ook wat de bezoekers er 
van vinden; in het bijzonder de beoogde bezoekers. Wij zullen hen 
daarom in de loop van januari/februari vragen hoe zij terug kijken 
op de diensten uit het afgelopen half jaar. Maar wij willen ook graag 
weten wat gemeenteleden of betrokkenen van de Hervormde Kerk 
Sebaldeburen er van vinden. Verschillenden zijn namelijk ook 
bezoekers of medewerkers van de Verbindingsdiensten. Daarom 
horen wij graag uw/jouw reactie hierover en zullen wij ook actief 
het gesprek daarover aangaan. 
 
Tuin van Verbinding 
Degenen die al langer betrokken zijn bij de kerk in Sebaldeburen 
weten misschien nog van een moestuin en mooie fruitbomen op het 
stuk grond naast het Irenegebouw. Dan hebben we het over de tijd 
van ds. De Fijter, ds. De Reuver, en anderen. Al een tijdje geleden 
dus. 
Deze winter en het komende voorjaar willen wij als pioniersplek met 
verschillende vrijwilligers starten met een dorpstuin in 
Sebaldeburen op de plaats waar vroeger ook een moestuin was. De 
grond naast het Irenegebouw, tegen de kerkweg aan. De voorlopige 
naam voor deze (op)nieuw aan te leggen tuin, is Tuin van 
Verbinding. Waarin doorklinkt dat het een tuin is die de ontmoeting 
en verbinding tussen mensen wilt versterken.  
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De moestuin die het pioniersteam voor ogen heeft, is een 
‘’dorpstuin’’. Het idee van een dorpstuin of buurttuin is dat het een 
tuin is voor iedereen uit het dorp of de omgeving. Mensen mogen in 
deze tuin samen tuinieren, samen genieten van de ruimte, elkaar 
vrijelijk ontmoeten. Hoewel veel mensen in Sebaldeburen en 

omgeving wel ‘’tuin’’ hebben, ziet niet iedereen het zitten om aan 

een moestuin te beginnen. Daarom kan het voor sommige mensen 
aantrekkelijk zijn om samen met anderen te tuinieren in een 
gemeenschappelijke tuin. Samen is het gezelliger, weet je meer en 
kom je verder. De nadruk op het ‘’samen tuinieren’’ wijst ook op het 
belangrijkste doel van de tuin: ontmoeting, delen en beleving. Er 
zullen in de tuin bankjes staan, mooie bloemen en de oogst zal (ook) 
gedeeld worden met mensen uit het dorp/de omgeving door een 
uitdeelkastje. Dat maakt de tuin een sociaal gebeuren.  
 
Misschien vraagt u zich af; werkt dit wel? Gelukkig kunnen wij als 
pioniersteam kijken naar andere projecten waar deze tuinen al met 
succes zijn aangelegd. Buurttuinen en dorpstuinen zijn er al op 
verschillende plekken, met name in steden als Leeuwarden of 
Groningen, maar ook dichterbij huis zoals bij het Hooge Heem in 
Grootegast. Een van de tuinen die ons het meest heeft geïnspireerd, 
is de dorpstuin in Hurdegaryp. Daar wordt op een dorp als het onze, 
goed samen gewerkt, geoogst, gedeeld van de opbrengst, geleerd 
van de natuur. Op internet is er veel te vinden over deze tuin. 
 
We zijn natuurlijk ook benieuwd wat u, jij van dit idee vindt. Spreekt 
het aan? Laat het ons weten. Wanneer de tuin er straks (in het 
voorjaar) ook daadwerkelijk komt, is iedereen ook van harte 
welkom om mee te helpen met het opstarten en onderhouden van 
de tuin. Wilt u meedoen aan dit initiatief? U kunt helpen door: u in 
te zetten bij het opstarten of het onderhouden van de tuin, 
materialen te geven/doneren (schoffel, spade, e.d.), kennis over 
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moestuinen en tuinieren te delen, pootgoed en mest te verstrekken, 
en wat al niet meer zij.  
 
Met een hartelijke groet namens het pioniersteam, 
 
Joost en Boukje van den Berge, Jan-Willem en Mirjam van Dijke, 
Hans Harms, Jelle en Heyltje Sikkema, Trijnie Sloots-Knooihuizen en 
Dirk en Netty Toes, 

 
 
UIT DE KERKENRAAD 

 
Geboren 

Hoewel niet binnen de kerkenraad, maar wel in de pastorie van 

onze gemeente, en in ons midden, is geboren: Ethan Benjamin van 

den Berge.  

Vanuit de kerkenraad willen wij onze voorganger/pionier/kerkelijk 

werker Joost van den Berge, zijn vrouw Boukje en hun zoon Obed 

van harte feliciteren met de voorspoedige geboorte van een 

gezonde tweede zoon en eerste broertje Ethan op 6 december j.l. 

We bidden jullie allen de zegen van de Heere toe en een leven in 

Zijn gunst. Looft Hem! 

Fijn ook te ervaren dat de Heere de gemeente niet alleen van buiten 

doet groeien, maar ook van binnenuit.   

 

Ouderling-kerkrentmeester J. Huizinga 

Soms moet je je ogen sluiten om je iets ondenkbaars voor te kunnen 

stellen. En soms doe je je ogen dan ook snel weer open omdat het 

beeld dat je zag je in beroering brengt. 
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Zo is het voor ons ook nagenoeg niet voor te stellen dat broeder Jan 

Huizinga en met hem zijn altijd meedenkende en meewerkende 

echtgenote Stijn Huizinga-Bronda een stapje terug zouden doen in 

hun tomeloze en niet-aflatende inzet voor onze gemeente. En 

toch…… 

Door leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden daartoe 

gebracht gaat het gebeuren dat beiden stukje bij beetje een aantal 

van hun taken overdragen aan anderen. Gelukkig heeft de Heere 

voorzien in mensen die taken over willen en kunnen nemen van 

hen, want dat is geen vanzelfsprekendheid gebleken. 

Broeder Jan Huizinga heeft aangegeven dat hij zich per 1 januari 

2023 terugtrekt uit de kerkenraad als ouderling-kerkrentmeester 

maar nog wel beschikbaar blijft in de kerkenraad als ouderling voor 

pastorale zaken. Ook zuster Stijn Huizinga heeft al een aantal taken 

op de achtergrond overgedragen aan anderen. 

Wat kunnen we daarvan zeggen? Een broeder en zuster die zoveel 

van hun tijd en energie aan de gemeente van de Heere hebben 

gegeven kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor alles wat zij 

hebben gedaan. En in hen ook dankbaar naar de Heere die hen 

daarvoor de zin, de kracht en de gezondheid gaf. 

Elders in dit nummer wordt meer geschreven over het vertrek van 

broeder Huizinga uit het college van kerkrentmeesters. Maar vanaf 

hier willen we laten weten dat we ontzettend blij zijn dat hun 

betrokkenheid bij de gemeente nog even groot is en dat zij naar 

vermogen zich nog steeds willen blijven inzetten voor de gemeente. 

Ook heel fijn dat broeder Huizinga bereid is zijn plaats in de 

Kerkenraad in te blijven nemen! 
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Dank voor hulp bij renoveren gebouw Irene. 

De broeders van Slooten en Zuiderveld werden met een toespraak 

en een bos bloemen op de gemeentemiddag in oktober j.l in het 

zonnetje gezet en bedankt voor hun niet te onderschatten bijdrage 

aan het opknappen van gebouw Irene. 

 

 

Wie daar niet bij was, maar die wij evenzogoed en evenzo 

welgemeend willen bedanken was broeder Karst Henstra uit 

Grootegast. Hem ook héél hartelijk dank voor de vele uren dat hij 

met kennis, kunde en handvaardigheid heeft bijgedragen heeft aan 

het verfraaien en verduurzamen van ons gebouw. Broeder Henstra 

ontving daarvoor eveneens een flinke bos bloemen namens ons 

allemaal. 
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Bundel Weerklank 

Zoals u inmiddels ervaren hebt, zingen wij vanaf eerste Kerstdag 

tijdens de erediensten ook liederen uit de bundel Weerklank. 

Psalmen blijven wij nog zingen uit de oude berijming van 1773. 

Er zijn al veel bestelde liedbundels afgelopen zondag met 

gemeenteleden meegeven. Hebt u een bundel besteld maar nog 

niet afgehaald, geeft u het dan voor of na de dienst even aan bij de 

koster, u krijgt de bundel dan direct mee. 

Beleidsplan. 

Op de gemeentemiddag van 13 oktober j.l. is door u in principe 

akkoord gegeven voor het voorgestelde Beleidsplan 2023-2028 van 

onze gemeente. In de november-vergadering heeft de kerkenraad 

het nieuwe Beleidsplan 2023-2028 geaccordeerd en het beleidsplan 

wordt nu klaargemaakt voor publicatie op de website van de 

gemeente. 

Kennismaking en Info avond 

Wat een weldadig wonder dat de afgelopen maanden weer 

opnieuw mensen zich bij onze gemeente aangemeld hebben om 

(gast-)lid te worden. De Heere overlaadt ons met Zijn 

gunstbewijzen!  

Het lijkt ons goed om in de tweede helft van januari a.s. (datum 

volgt nog) een avond te beleggen waarop oude leden en nieuwe 

leden elkaar eens informeel kunnen treffen en waarop we als 

kerkenraad ook graag wat informatie willen delen over het reilen en 

zeilen van onze gemeente én ook van de Protestantse Kerk 

Nederland (PKN). Iedereen (oud én nieuw) hartelijk welkom op die 

avond; het belooft gezellig en informatief te worden. 
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Wilt u er best graag bij zijn maar ziet u op tegen de reis in het 

donker? Geen punt maar laat u het ons wel even weten, dan zorgen 

we ervoor dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt.  

Namens de kerkenraad, 
 
Leo Meijndert 

 

KERKVOOGDIJ 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan  

 

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Een financieel uiterst 

belangrijke actie. Het is één van de belangrijkste inkomstenbronnen 

van onze gemeente. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de 

kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze 

Hervormde gemeente Sebaldeburen een brief met het verzoek voor 

een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze brief zal u in de loop van het 

1e kwartaal 2023 overhandigd worden. We hopen dat we ook in 

2023 weer op u mogen rekenen!  

 

Voor de kerk van morgen 

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons 

van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we 

als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te 

zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Door 

vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. Uw 

financiële bijdrage is geheel bestemd voor onze eigen gemeente. 

Uw bijdrage is hard nodig, want die maakt het mogelijk dat onze 
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kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven 

vervullen binnen Sebaldeburen en omgeving. 

 
Terugblik actie Kerkbalans 2022 

In de begroting voor 2022 is voor de actie Kerkbalans een bedrag 

opgenomen van Euro 15.000. Tot op heden (medio december 2022) 

is een bedrag voor deze actie binnengekomen van Euro 14.300. De 

ervaring leert dat er aan het eind van december nog bedragen 

binnenkomen, dus die begrote Euro 15.000 zal naar alle 

waarschijnlijkheid wel gehaald worden. Hierbij een oproep aan die 

leden, die hun toegezegde bedrag nog niet hebben overgemaakt. 

Graag brengen wij dit bij u in herinnering. We hebben deze gelden 

ook hard nodig. Mogelijk is het u ontschoten en verzoeken wij u om 

het door u toegezegde bedrag alsnog over te maken. In de volgende 

editie van ‘Teken van leven’ hopen wij u de definitieve stand van de 

actie Kerkbalans 2022 bekend te maken en zullen wij ook het totaal 

toegezegde bedrag voor de actie Kerkbalans 2023 vermelden.  

 

Wijziging samenstelling kerkvoogdij 

Helaas moeten wij u bekend maken dat broeder Huizinga vanaf 1 

januari 2023 zijn taak als kerkrentmeester zal neerleggen. Al eerder 

in dit blad is hieraan gememoreerd. In de praktijk betekent dit dat 

broeder Huizinga zijn zittingstermijn zal voortzetten als pastoraal 

ouderling en dat broeder Toes als ouderling-kerkrentmeester 

voorzitter wordt van de kerkvoogdij. Broeder Van Dijke blijft aan als 

kerkrentmeester. Het zal duidelijk zijn dat wij node zijn 

gewaardeerde inbreng, ervaring en oplossend vermogen zullen 

missen. Vele jaren heeft hij met overgave en met de hem 

geschonken gaven de belangen van de Hervormde gemeente 

Sebaldeburen gediend. En dat waren niet altijd de meest 
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gemakkelijke jaren. Denk hierbij aan de periode een aantal jaren 

geleden dat de kerk met opheffen werd bedreigd. Uiteraard weten 

en geloven wij dat God voorziet, maar mede door zijn 

volhardendheid en onmisbare hulp en steun van zijn echtgenote 

mogen er nog iedere zondag diensten in de kerk van Sebaldeburen 

gehouden worden. Daarvoor en voor al het andere zijn wij hem zeer 

erkentelijk. Nu moet de kerkvoogdij verder met twee relatief 

nieuwe leden vanuit het westen. En ik kan u zeggen dat dit bij 

momenten best wel zwaar drukt. Zeker daar waar het gaat om de 

contacten met diverse personen en partijen in en om Sebaldeburen 

die broeder Huizinga altijd onderhouden heeft. Hij kent de mores, 

hoe je je moet opstellen in je contacten e.d. Dit moeten wij ons echt 

nog eigen maken. Maar goed, we hebben respect voor zijn besluit 

en begrijpen het ook. Gelukkig is hij de gemeente niet uit en heeft al 

aangegeven altijd beschikbaar te zijn voor overleg of praktische 

hulp. Zoals we dat van veel gemeenteleden mogen ervaren. Wat fijn 

dat er zo veel handige, meedenkende en meelevende leden zijn. 

Veel dank daarvoor. Wij gaan nu samen de ‘kerkvoogdelijke kar’ 

trekken, ons realiserend dat er in de (nabije) toekomst een extra 

ouderling kerkrentmeester nodig is wat ook kerkordelijk is 

voorgeschreven. In een kleine gemeente als de onze is dat best een 

uitdaging. Maar we mogen God zij dank groei in de gemeente zien 

en dat biedt mogelijk ook weer perspectief in het vervullen van de 

ambten. De toekomst zal dit uitwijzen en die ligt gelukkig veilig in 

Gods hand. 

 

Begroting 2023 

Zoals al aangekondigd, ligt de begroting over 2023 ter inzage voor 

geïnteresseerden in de consistorie van onze kerk. Een begroting die 

ons zorgen baart. We worden geconfronteerd met een aanzienlijk 

tekort van circa Euro 15.000. Zonder nu inhoudelijk te diep er op in 
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te gaan (dat zullen we wat meer doen in de begeleidende brief bij 

de actie Kerkbalans), willen wij nu één post belichten. Een post die 

behoorlijk op de begroting drukt, namelijk de ‘energielasten’. Een 

niet onbekend fenomeen bij eenieder van ons. Ook privé 

ondervinden we hiervan de financiële gevolgen. Dit gaat de kerk 

helaas niet voorbij. Gelukkig hebben wij voor de kerk een vast 

contract wat nog tot 2024 loopt. Dus het is niet nodig om de 

verwarming in de kerk uit te zetten, waar veel kerken hier zich 

helaas al toe genoodzaakt zien. Of nog erger, de diensten te houden 

in een verenigingsgebouw. Maar voor de pastorie en gebouw Irene 

is er sprake van een variabel contract. Alles bij elkaar moeten we er 

rekening mee houden dat de energiekosten naar alle 

waarschijnlijkheid voor volgend jaar uitkomen op minimaal Euro 

13.000. Ik kan u zeggen, dat is meer dan een verdubbeling t.o.v. 

begroting over 2022. Dat is voor een gemeente als de onze een zeer 

forse verzwaring van de lasten. Hierbij is al rekening gehouden met 

het in te voeren energieplafond.  

 
Het is niet fijn dit soort berichten te delen. Ik breng u liever positief 

nieuws. Maar we hebben hier mee te maken en willen u toch 

deelgenoot hiervan maken, temeer daar u zich betrokken voelt bij 

het wel en wee van onze gemeente, dus ook financieel. Ik ga geen 

wervend betoog houden; het enige wat ik hierover kwijt wil, is dat 

u, naast gebed hiervoor, ons gedenkt in uw financiële bijdragen. Dit 

kan in de collecten of als gift of in uw toezegging voor de komende 

actie Kerkbalans. Weet dat God een blijmoedig gever liefheeft. 

 

Tenslotte hieronder nog de verantwoording van de ontvangen 

collecten en giften over de laatste 3 volle maanden:  
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Voor de kerk 

Maand  Reguliere coll.  Extra coll.  Giften via de 

bank 

September €255,15  €48,10  € 10,- 

Oktober €351,03  €31,90  € 150,- (dankdag) 

November €289,62  €609,-  € 50,- (dankdag) 

      €100,- (dankdag) 

      €300,- (dankdag) 

       €10,- 

       €200,- 

       €10,- 

Voor de pioniersplek 

Giften via de bank 

€ 100 

€ 50 

€ 100 

€ 190 

€ 100 

€ 500 

€ 200 

Namens de kerkvoogdij, 

Dirk Toes 
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DIACONIE 

 

Collecte Diaconie 

Reguliere collecten. 

September                € 226,05 

Oktober                     € 275.00 

November                 € 198.62 

 

Extra collecten. 

September  Werelddiaconaat Woord & Daad   €  83.50 

Oktober        G.Z.B Pakistan noodhulp               € 220.20 

                       G.Z.B. Najaarscollecte.                   €   88.40  

November    Kerk in Actie Lesbos.                      €   85.50 

Via de bank                                                             € 150.00                                                            

 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten! 

 

Diaconale bijstand 

Zoals iedereen gemerkt zal hebben zijn de kosten voor het 

levensonderhoud aanmerkelijk duurder geworden. Voor degenen 

die hier problemen mee hebben wil de diaconie de helpende hand 

bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

diaconie, contact gegevens staan achterin dit blad. 
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 ZENDING -en EVANGELIESATIECOMMISSIE 
 
Samen Zingen 
 
We kijken terug op drie goede avonden. In oktober zongen we met 
het koor Laudate Dominum. In november heeft Ds. Karel Bogerd, die 
eerder zanger was, de avond verzorgd en voor ons gezongen. We 
sloten het jaar af door samen kerstliederen te zingen, begeleid door 
Annie Bonnema en Susanne Pel. De collectes brachten 
respectievelijk €125.10, €54.40 en €82.40 op en de bloemen gingen 
naar de families Van der Molen, Buist en Van den Berge.  
 
Ook in het nieuwe jaar willen we weer met elkaar zingen. U bent 
van harte uitgenodigd: 

• Op 8 januari komt RunaMara met ons zingen. 

• Op 12 februari verwachten we de zussen Frances en Lydian 
Kleefman.  

• Op 12 maart staan The Pilgrims uit Damwoude op het 
programma. 

 
Veel Heil en Zegen voor 2023 
 
Dietrich Bonhoeffer, een Duitse predikant, werd in de Tweede 
Wereldoorlog gevangengenomen. Vanuit de gevangenis schreef hij 
in 1944 een laatste kerstgroet aan zijn familie; drie maanden later 
werd hij door de Duitsers vermoord. De woorden van zijn groet zijn 
in een lied terechtgekomen dat u in zijn geheel kunt lezen in de 
bundel Weerklank (lied 350). We wensen u voor 2023 wat in het 
laatste couplet omschreven staat: de nabijheid van God voor iedere 
dag. 
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1  Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
6  Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
7  In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 

 
VERJAARDAGEN 75+ 

 
03 januari Mevr. H.G. van Duinen-Heukers, Provincialeweg 25, 

9862PA   Sebaldeburen 
 

05 januari Mevr. Mulder-Nijenhuis, Zilverschoon 2, 9861 EN   
Grootegast 
 

07 
februari 

Mevr. M. Bouwma-Zwama, Zandbalk 4, 9861 TC  
Grootegast 
 

16 
februari 

Dhr. H.H. Boerema, Irenestraat 13, 9862 TR  
Sebaldeburen 
 

24 maart Mevr. A. v.d. Meer, De Klinckert 48, 9861 BL  
Grootegast 
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Wij wensen U een goede dag en Gods Zegen in het nieuwe jaar. 
 

Dank, dank nu allen God 
Met hart en mond en handen, 
Die grote dingen doet 
Hier en in alle landen, 
Die ons van kindsbeen aan 
Ja, van de moederschoot, 
Zijn Vaderlijke hand 
En trouwe liefde bood.  

(WK 423) 

 
 
BEDANKT! 

 
 

Op 22 september waren wij 50 jaar getrouwd. 
Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties. 
Bedankt voor de kaarten, telefoontjes ,de prachtige bloemen etc. 
We hebben warmte van de gemeente gevoeld en dat is heel 
bijzonder. 
Dank aan allen. 
P.S. Onze trouwtekst : En hij (Mozes) zeide tot Hem(de Here):Indien 
Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken” 
Exodus 33:15. 
Hier houden wij ons aan vast. Moge de Here verder mee gaan op 
onze weg. 
 
Vriendelijke groet van Henk & Grietje Ijtsma. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
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Gestopt is het lijden, 
Gestaakt is de strijd 
Wat rest is de liefde, 
Die is voor altijd! 
 
Het is voor ons onmogelijk om 
iedereen persoonlijk te bedanken 
voor de enorme belangstelling en 
meeleven, in de vorm van: 
bezoek, kaarten, bloemen, brieven, telefoontjes, appjes en 
berichtjes tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig 
geliefde man, onze lieve zorgzame vader en super trotse opa 
 

  MARTIN JOHNNY van der MOLEN 
 
Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken! 
 
Grietje van der Molen – Sipma 
     Jantje en Reinard † 
 Kevin, Esmée, Laura 
     Diena en Roelof 
 Eddy en Chimène, Melissa 
     Teye 
     Patricia en Ken 
 Joëlla 
 
Wij kijken terug op een liefdevol en waardig afscheid, waarbij velen 
ons terzijde stonden! 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
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Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle vormen van 
meeleven die we van u ontvingen rond het overlijden en het 
afscheid nemen van zowel mijn (stief)moeder als mijn vader. Slechts 
een maand na elkaar gingen ze ons voor naar de Heere en werden 
ze ‘opgenomen in heerlijkheid’ zoals vader dat op de kaart vermeld 
wilde hebben. Verrassend en verwarmend te ervaren hoe we als 
gemeente één zijn in blije dingen en ook in verdrietige dingen. Heel 
hartelijk dank, het heeft ons goed gedaan! 
 
Marijke en Leo Meijndert en familie. 
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UIT DE REGIO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gerefomeerde Bond 

Regionale Afdeling Groningen-Drenthe 

H. van der Haar,  

Secretaris/penningmeester 

IJselstraat 14 

9406 TT ASSEN 

Tel: 0592-399805 

E-mail: Henkvdhaar@home.nl 

 

 

 

Onderwerp: uitnodiging regionale bijeenkomst                        Assen, 16 december 2022. 

 

 

Geachte broeders en zusters, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. donderdag 26 januari 2023.  

Dr. J.A. van den Berg hoopt deze avond te komen sprken over het thema: 

“De missie van de kerk in het Noorden” 

Sinds 2015 is hij directeur van de missionaire organisatie IZB. Voorheen was hij predikant 

van de hervormde gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post, en van de protestantse 

wijkgemeente Martinikerk te Groningen. Met deze ervaring als predikant in het Noorden staat 

hij nu als directeur van de IZB kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het 

vervullen van hun missionaire roeping.  

De IZB neemt zijn plaats binnen de Protestantse Kerk in vanuit het gereformeerde belijden. 

Het is de grote uitdaging van onze tijd om dit belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken 

voor een missionaire visie. Is er hierin ook een specifieke aanpak nodig voor onze regio? 

Groningen en Drenthe horen tot de minst kerkelijke provincies van ons land. Waar liggen 

kansen voor gemeentes (gezamenlijk) en gelovigen (persoonlijk) in onze context? Op deze 

vragen hoopt dr. Van den Berg nader in te gaan.   

 

Deze avond is een gezamenlijk avond met de Confessionele Beweging. 

 

U bent van harte welkom. 

 

Locatie  : Gebouw de Wegwijzer 

  Oosterweg 11 Noordhorn 

Aanvang : 20. 00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 u.) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H. van der Haar 

Secretaris/penningmeester  

Confessionele Beweging 

Regionale Commissie Groningen-Drenthe 

J.G. Abbes, secretaris 

p/a Bisschopsweg 49 

9545 TN  BOURTANGE 

Tel.: 0599-412159 

E-mail: abbes.j.g@hetnet.nl 
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OPPASROOSTER 

 
DATUM NAAM TELEFOON BIJZONDERHEDEN 

25 dec. Netty Toes 06-14537006  

8 jan. Liesbeth van 

Woudenbergh 

0594-503662  

22 jan. Froukje van Slooten 0594-612490  

29 jan. Netty Toes 06-14537006 Verbindingsdienst  

14u 

5 febr. Trijnie Sloots 06-11094308  

19 febr Netty Toes 06-14537006  

26 febr Dirk Toes 06-15493251 Verbindingsdienst  

14u 

5 mrt Ietje Oost 0594-611984  

19 mrt Sandy Schriemer 06-57190233  

2 april Mirjam van Dijke 06-31085315  

    

 

➢ Oppaslocatie is gebouw ‘Irene’, tenzij anders aangegeven. 
➢ Bij verhindering graag onderling ruilen. 
➢ Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of dirkjtoes@gmail.com 
➢ Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-

14537006 of nettytoes64@gmail.com  

 
 
 

mailto:dirkjtoes@gmail.com
mailto:nettytoes64@gmail.com
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PREEKROOSTER 1ste KWARTAAL 2023 

Januari  
Datum Tijd Predikant Plaats Bijzonderheden 

en extra coll. 

01 09.30 Ds. N. Noorlander Onstwedde  Werelddiacconie 
 

08 09.30 Ds. N.M. van 
Ommeren 

Drachten Kerkvoogdij 

08 19.00 Samen zingen   

15 09.30 Prop. H.J. Kramer Urk Voorbereiding 
H.A. 

22 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 

 Bediening H.A. 
+ H.A. collecte 

29 09.30 Ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut 

Assen  

Februari 

05 09.30 Ds. F. Pierik Drachten  Collecte  
 

12 09.30 Dhr. J.C.A. V.d. 
Berge 

 Kerkvoogdij 

12 19.00 Samen zingen   

19 09.30 Prop. H.J. v.d. Wal Groningen  
 

26 09.30 Ds. W. v.d. 
Wingerden 

Stedum  

Maart 

05 09.30 Ds. N.F.L. de Leeuw Oude Pekela Voorjaarszend. 
Collecte GZB 

08 19.00 Dhr. J.C.A v.d. 
Berge 

 Biddagcollecte 

12 09.30 Ds. H.J.C.C.J. 
Wilschut 

Assen  

12 19.00 Samen zingen   

19 09.30  Dhr. L. Blees Dorkwerd Kerkvoogdij 

26 09.30 Dhr. J.C.A. v.d. 
Berge 
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CONTACTADRESSEN 

 

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: lmeijndert@kpnmail.nl 

jcavdberge@outlook.com   

    

ouderling/kerkrentmeester  ouderling/kerkrentmeester  

dhr.J.H.Huizinga   dhr.D.J.Toes  

Hoge Voetpad 4   Ommelandenstraat 12  

9822 BD Niekerk   9351 EL Leek 

tel. 0594-502410   tel.06-15493251 

e-mail: jhhuizinga@ziggo.nl  e-mail:dirkjtoes@gmail.com   

 

diaken /penningmeester  scriba, beheer, ledenbest dhr. 

J.H.van Woudenbergh  webmaster: 

Zandumerweg 68   dhr.A.P.Verbree 

9821 TH Oldekerk   Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 

tel.0594-503662   tel. 0594-506075   

e-mail:woudenbergh@xs4all.nl e-mail:seballeden@gmail.com 

      

organiste/hoofdkoster:            zendings-en evang.comm. 

mw.A. Bonnema   mw.M.J.W, van Dijke 

de Noord 16    Oostindië 52 1 

9861 AN Grootegast   9354 TE Zevenhuizen 

tel.0594-612921   tel.06-31085315 

e-mail: a.a.j.bonnema@home.nl e-mail: mirjamvanwilligen@ 

     hotmail.com 

gebouw Irene: 

mw.T.Sloots-Knooihuizen 

Sebaldeburen    

tel.06-11094308 

e-mail: trijniesloots@hotmail.com  

mailto:lmeijndert@kpnmail.nl
mailto:jcavdberge@outlook.com
mailto:jhhuizinga@ziggo.nl
mailto:a.a.j.bonnema@home.nl
mailto:trijniesloots@hotmail.com
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INFORMATIE 

       
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? 

 

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. 

 

Website 

www.hervormdsebaldeburen.nl 

 

 

Bankrekeningnummer 

Bankrekening van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is: 

NL 95 RABO 0323701507. 

 

Bankrekeningnummer van de diaconie is:  

NL 25 RABO 0103538569 

 

Kopij Teken van Leven 

De kopij voor Teken van Leven 2e kwartaal2023 kan tot en met 

21 maart worden ingeleverd bij Joke Buist. 

Email: annejoke@live.nl  

 

 

http://www.hervormdsebaldeburen.nl/
mailto:annejoke@live.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 
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