
 

 

 
 

 

 

 

 

TEKEN VAN LEVEN 

 
INFORMATIEBLAD 

 

 

HERVORMDE GEMEENTE  SEBALDEBUREN 

 
Jaargang  33 

 

 

april, mei en juni 2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

         1 

 

 

 

 

 

 

MEDITATIE 
 

Mattheus 24,13: ‘’Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 

worden.’’ 

 

Naar mate de situatie langer duurt beginnen steeds meer mensen in 

Nederland onrustig en ontevreden te worden. Misschien merkt u het 

wel bij uzelf wanneer u gaat zitten voor de volgende persconferentie: 

Hoe zou deze uitpakken? Wat zouden ze toelaten? Zou er nu 

misschien meer mogen? Misschien bent u ondertussen al 

teleurgesteld geraakt en stelt u inmiddels al andere vragen, zoals: Is 

het huidige beleid niet overdreven? Is er misschien sprake van een 

complot? 

 

We merken dat misschien bij onszelf en anders wel bij anderen. En 

dát, terwijl de overheid keer op keer die mooie slogan heeft 

benadrukt om de motivatie erin te houden, het vertrouwen niet te 

verliezen en het groepsgevoel niet te ondermijnen. ‘’Samen houden 

we corona onder controle’’ houden ze ons iedere keer voor. Maar het 

‘’samen’’ wordt steeds minder en minder gevoeld lijkt het wel. 

Steeds meer kreeg ik de indruk dat mensen zich in deze strijd alleen 

voelden. Het voelt niet meer als samen, zoals dat misschien vorig jaar 

maart nog wel zo was. Ja toen misschien nog wel. Boodschappen 

werden gehaald voor familie en vrienden. Postbodes kregen meer 

werk door de vele kaartjes die werden verstuurd. Het was misschien 

nog wel leuk en voldoening gevend ook, elkaar zo helpen. Maar 

inmiddels zijn de vrolijke randjes er wel vanaf.  

Want naast al die goed bedoelde en mooie extra inspanningen van 

mensen aan het begin van de crisis, wordt de eenzaamheid in de strijd 

tegen corona ook steeds duidelijker. 
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Jongeren klagen steeds meer over de moeite die ze ervaren. Ouderen 

hebben het over eenzaamheid. Mensen in de zorg voelen zich in de 

steek gelaten. En ga zo maar door. Ja, de strijd die gestreden wordt, is 

nog steeds voor het gezamenlijke belang. Daar heeft de overheid wel 

gelijk in toch? Maar steeds meer wordt er gevoeld dat de strijd 

voornamelijk alleen gestreden wordt. Achter het mondkapje. Op 

zondag achter een beeldscherm. Achter een raam of een plastic 

scherm.    

 

En misschien, dat is nog wel het ergste van alles, wordt de eenzame 

strijd ook steeds meer gevoeld strijd zonder God. Nee, ik zeg niet dat 

mensen die niet naar kerk gaan de afgelopen tijd en de huidige 

situatie zo beleven. Maar die diepe eenzaamheid, dat ongeduld, het 

wantrouwen, de ontevredenheid, komt die niet ten diepste voort uit 

het teruggeworpen zijn op jezelf (als mensheid) zonder God? Dat je 

geen hoop, vertrouwen meer hebt, omdat je niet meer weet hebt van 

de Almachtige, die boven dit alles staat? Omdat je het zicht verliest 

op een leven na dit leven? 

 

Beste lezer, in deze meditatie gaat het opnieuw over volhouden, 

strijden, volharden. Want als wij nu iets kunnen constateren uit onze 

gezamenlijke strijd tegen corona is dat het volgende: strijden zonder 

God is eenzaam, hopeloos en uitzichtloos, maar met God is het niet 

altijd makkelijker.  

 

Daar kijkt u misschien van op. Maakt het dan niet uit of je met God 

of zonder God (tegen corona) strijd? Nou ja, juist ook onder 

christenen, gelovigen, wordt strijden als zwaar ervaren. Velen zijn in 

tijden van corona ook afgehaakt van de kerk, bleek uit recent 

onderzoek. Anderen die misschien wel in de kerk zijn gebleven, 

snakken naar een moment van zingen, ontmoeten, vieren.. 

 

Dat de strijd voor gelovigen niet makkelijk zou zijn heeft de Heere 

Jezus al voorzegd in Mattheus 24. En nee, Hij zei niet dat het mét 

God allemaal makkelijker zal zijn. Nee, in de eindtijd zal het 

moeilijker worden en zal het op volharding aankomen. 
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Besmettelijke ziekten zullen rondgaan en geloven in Christus zal 

steeds zwaarder worden. “Maar wie volharden zal tot het einde, die 

zal zalig worden.” 

Afgelopen tijd heeft u het misschien ook zo ervaren: ik moet 

volharden, volhouden, doorzetten, niet opgeven. Je moest er voor je 

gevoel misschien meer dan ooit je best voor doen om te geloven. En 

je vroeg je af: Hoe houd ik het vol? Wat maakt mij dan zo anders dan 

iemand die niet gelooft en die ook probeert te volharden? Zo vaak 

heb ik nog minder vertrouwen in de toekomst dan zij… 

 

Beste lezer, Bijbelse volharding, is volharding die je geschonken 

wordt. In de Dordtse Leerregels (Hoofdstuk 5.3) staat het zo mooi 

geschreven: ‘’Maar God is getrouw, Die hen in de genade, hun 

eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe 

krachtiglijk bewaart.’’ Dit is ook wat ik in Teken van Leven jaargang 

31 Oktober, november en december heb laten optekenen. Het is God 

die je bewaart. Die je kracht geeft om vol te houden. En opnieuw deel 

ik het met u vanuit het Woord, omdat dit misschien wel één van de 

grootste lessen uit de gehele crisis is.  

Hoe ontvang je dan die kracht, hoe kom je daar aan? Door te geloven 

in Jezus Christus en die gekruisigd. Hij die voor ons de lijdensweg 

ging en volhardde tot de dood toe. Hij die ziekten en zorgen gedragen 

heeft om ze mee te nemen in het graf, maar ook weer op te staan. Op 

die manier heeft Stefanus ook kracht ontvangen en volhard onder de 

druk van vervolging, omdat Hij gelovig zag op Christus. Op die 

manier mogen u, jij en ik ook kracht ontvangen voor vandaag om te 

volharden in deze tijd. Ook als het nog even wat langer duurt 

allemaal. Zien wij in geloof op Jezus Christus en die gekruisigd. In 

het Engels zeggen ze wel eens: “Eyes on the price”. Houdt Christus 

en de ontmoeting met Hem voor ogen. Dan is het niet altijd 

makkelijk, maar ontvang je wel kracht om te volharden. 

 

Van dat ruwhouten kruis 

met het bloed van Gods Zoon, 

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. 

Vol van schoonheid en pracht, 

vol van reddende kracht 

voor een ieder die in Hem gelooft 
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GEMEENTE(MEDE)LEVEN 
 

Op maandag 1 maart heeft de Heere dhr. J. van Dijk uit ons midden 

weggenomen. Enige tijd daarvoor had hij te horen gekregen dat 

kanker was uitgezaaid op zijn longen. De tijd is snel gegaan. Voor de 

fam. Van Dijk en fam. Van der Molen een zwaar bericht en een groot 

gemis. Tegelijkertijd ervaren ze ook rust in de Heere; ze hebben Jan 

losgelaten om hem aan Gods liefde toe te vertrouwen. We wensen 

Tinie, de kinderen, Martin en Grietje en alle anderen van harte Gods 

zegen en kracht toe. 

 

Voor familie van Dijke (Zevenhuizen) zijn er zorgen rondom de 

gezondheid van de moeder van M. van Dijke. Zij heeft een tumor in 

haar hoofd die haar gezondheid ernstig aantast. Er is onduidelijkheid  

rondom de tumor en het nemen van een biopt (onderzoek) is niet 

zonder risico’s. Zegen op handelingen vanuit ziekenhuis en kerk zijn 

nodig. 

 

Menr. Bazuin is overgeplaatst vanuit de Hoorn in Marum naar 

Vredewold in Leek. Gelukkig is de lichamelijke gezondheid van 

meneer Bazuin stabiel. Geestelijk/mentaal vraagt deze periode echter 

veel van mevrouw en meneer Bazuin, Gods kracht en leiding is hen 

onmisbaar. 

 

Mw. Potstra is na een geslaagde operatie weer terug in haar woning 

in Leek. Ze heeft rust en tijd nodig, maar knapt gelukkig wel op. 

 

Mevr. Van der Velde heeft op moment veel last van haar knie. 

Daardoor kan ze niet naar kerk, zoals ze wel graag wilt.  

 

Naast deze mensen zijn er meerdere gemeenteleden die (nog) niet 

met name genoemd zijn of willen worden, maar wel – al kortere of 

langere tijd - te maken hebben met pijn en verdriet in hun eigen leven 

of het leven van hun geliefden. Niet iedereen kan of wilt hier vermeld 

worden, maar als voorganger kan ik wel zeggen dat er – 
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zoals een dominee onlangs zei - in ieder huisje wel een kruisje 

gevonden kan worden.  

Ik wil daarom mensen uit de gemeente aanraden om bij elkaar door te 

vragen, elkaar te beluisteren, met elkaar te delen. Zonder oordeel, 

gewoon luisteren en er zijn. Met elkaar lief en leed delen. Als het 

goed is kan dat in een gemeente van Christus. Om het vervolgens 

samen in gebed bij God te brengen en het aan Hem over te dragen, 

dat is gemeentezijn. Laten we dat dan ook samen doen.  

 

In memoriam Sjoukje Hoogeveen-Zuidema 

Geboren: 8 april 1937, overleden 29 december 2020 

Sjoukje Hoogeveen was na de opheffing van de kerkenraadscomissie 

te Leek in Sebaldeburen als lid ingeschreven. Het zal menigeen 

ontgaan zijn. Kerkgang was niet meer mogelijk. De dementie zette 

door, ze werd verzorgd in Vredewold te Leek. 

Ze groeide als kind op aan wal, terwijl haar ouders voeren. Dan mis 

je jong een stuk nestwarmte. Ze verloor een dochter. Daarna haar 

man. Een schoonzoon werd ernstig ziek en is inmiddels overleden. 

Het raakte haar allemaal. Het brak haar niet. Dat had met haar 

karakter te maken. Het had ook met haar geloof te maken. Met de 

overtuiging, dat een mens bij God goed zit, ook als het tegenzit. Een 

God die Zijn Zoon voor zondaars overheeft, is niet gemeen en doet 

niet gemeen. Hoeveel vragen je kunt overhouden. 

Het laatste jaar was voor haar en allen om haar heen niet makkelijk. 

 Op 29 december kwam Gods kind voorgoed Thuis. Eindelijk de rust 

waarnaar ze verlangde. Kinderen vonden een door haar uitgeknipt 

gedichtje, geciteerd op het overlijdensbericht, met als laatste regel 

herkenbaar de taal van kerkvader Augustinus: 

   Dit hart zal nimmer rusten, Heer, 

   eer het rust bij U. 

We hebben haar op 4 januari 2021 achter de kerk van Sebaldeburen 

begraven. Zalig de doden die in de Heere sterven. Om eens door de 

Heere op te staan. 

We bidden kinderen en kleinkinderen en verdere familie Gods 

troostende nabijheid toe. 

 

HJCCJW 
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PIONIERSACTIVITEITEN 

Het ligt al weer even achter ons, maar in het najaar en de winter van 

2020 hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden waar we 

met dankbaarheid op terugzien.  

• Zo zijn er ongeveer 7 ALPHA cursusavonden geweest. Aan deze 

cursusavonden hebben 3 mensen buiten onze gemeente 

deelgenomen. T. Sloots heeft heerlijk gekookt, fam. Toes en 

ouderling Meijndert hebben geholpen bij het organiseren en we 

zien terug op hele goede avonden samen. Helaas hebben we het 

volledige programma niet af kunnen maken, in verband met de 

lockdown. Toch kijken we terug op mooie gesprekken. We zijn 

dankbaar voor de openheid die we ervoeren tijdens de avonden.  

• Daarnaast was er rond kerst de Online Kerstmaaltijd en de Online 

Kerstnachtdienst. Beide activiteiten waren zeer geslaagd. Bij de 

online maaltijd werd de maaltijd thuis door gemeenteleden 

bezorgd, konden mensen luisteren naar pianospel van Mirjam van 

Dijke en een meditatie van ondergetekende en was er ruimte voor 

onderling gesprek. Ook was er een leuke quiz, die verzorgd werd 

door Jan Willem van Dijke. De avond werd door eigenlijk alle 

deelnemers positief ervaren. We hebben weer wat nieuwe 

gezichten leren kennen uit Sebaldeburen! Wat betreft de Online 

Kerstnachtdienst die in samenwerking met Noordhorn werd 

georganiseerd was er minder reactie van luisteraars, maar was het 

bereik groter. Wat we teruggekregen hebben, was positief.  

• Eén van de belangrijkste stappen in het pionieren die de komende 

tijd zal plaatsvinden is de oprichting van een pioniersteam. Een 

groep mensen die samen activiteiten bedenkt en uitvoert, maar 

vooral ook zoekt naar verbinding met het dorp, de omgeving, 

elkaar en bovenal: God.  

• Verschillende mensen zijn persoonlijk gevraagd voor dit 

pioniersteam, omdat zij hebben geholpen bij activiteiten in het 

verleden. Maar als u/jij niet bent gevraagd, wees wel van harte 

welkom! Meldt uzelf/jezelf aan bij ondergetekende. 
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•  Er is inmiddels een brainstorm avond geweest. U begrijpt dat dit 

best een spannend proces is. We vragen dan ook uw gebed 

hiervoor.  

• Online Paas Gesprekskring: Op 11, 18 en 25 maart zijn er nog 3 

avonden van de Online Paas-Gesprekskring. De thema’s die dan 

besproken zullen worden zijn: biechten, vergeven, lijden en 

opstaan. Deelname aan één van de avonden is ook mogelijk. Het 

gesprek zal plaatsvinden via Skype: internet en webcam zijn dus 

noodzakelijk. Opgave kan via de website. Iedereen is van harte 

welkom! 

• Op 26 maart, zal er een Paasgift verspreid worden vanuit de 

gemeente/pioniersplek onder de inwoners van Sebaldeburen en de 

leden van de kerk (350 adressen). Wanneer u wilt helpen bij het 

verspreiden kunt u zich aanmelden bij ondergetekende. 

• De voorbereiding van de nieuwe kinderclub De Sleuteldragers 

draait op volle toeren. Verderop vindt u meer concrete informatie 

hierover. We beseffen wel dat we een klein team zijn en hebben 

daardoor ook even geaarzeld bij de opstart. Er liggen veel taken 

op weinig schouders. Daarom nog een oproep aan u om zich aan 

te melden als leiding. Daaraan denken we concreet aan mensen 

die praktische taken op zich willen nemen, zoals het verzorgen 

van wat drinken, het klaarzetten van spullen.  

• Daarnaast hebben we ook al de eerste vergadering gehad van de 

Vakantie Bijbel Week. Deze hoopt in de eerste vakantieweek 

weer gehouden te worden, op 13, 14, 16, en 17 juli. Wat zien we 

daar weer naar uit! Wat was het fijn dat we vorig jaar tijdens de 

week gemeenteleden hebben ontmoet, en dat er zoveel 

pannenkoeken gebakken werden! In de komende editie van 

Teken van Leven zult u meer informatie vinden over dit 

evenement.  
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Geloven. Hopen. Liefhebben. Daar kun je  

wel wat hulp bij gebruiken: app IZB-Connect 

 

Of je nu thuis achter je scherm zit of op kantoor, of je uren op de weg 

zit of aan het bed staat – het begin van de werkweek is een goed 

moment om even stil te staan bij een woord uit de Bijbel, toegepast 

op je dagelijks werk. Woord voor de Werkweek kan daarbij helpen. 

De podcast van een paar minuten is onderdeel van de gratis app IZB-

Connect, die is ontwikkeld omdat je op van de weg van de navolging 

wel wat hulp kunt gebruiken. Neem bijvoorbeeld het gebed.  

Ron van der Spoel geeft in De Binnenkamer praktische 

handreikingen. 

Elke dag biedt de app verse inhoud. 

Onder #Zokanhet vind je ervaringsverhalen over het volgen van 

Jezus; ‘Groen doen’ verbindt geloof met zorg voor de schepping. In 

het onderdeel #Firstlove serveren we een prikkelende column. Verder 

grasduinen we door het media-aanbod, in de rubriek Gezien? 
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IZB-connect is heel gemakkelijk te downloaden via je appstore. 

www.izb.nl/connect 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.izb.nl/connect
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BERICHT VAN DE KERKVOOGDIJ 
 
 
 

In deze editie van Teken van 

leven willen wij u graag 

informeren over de stand van 

zaken met betrekking tot de 

actie Kerkbalans 2021. In de 

begeleidende brief die u heeft 

ontvangen bij de actie 

Kerkbalans, hebben wij een 

verkorte begroting opgenomen met hierin ook het begrote bedrag 

voor de actie Kerkbalans. In de begroting is een bedrag opgenomen 

van € 10.500. Dit was al wat hoger ingezet dan vorig jaar. We zijn 

verheugd u te kunnen meedelen dat er tot op heden een bedrag is 

toegezegd voor dit jaar van € 15.300!  Hiervan is inmiddels een 

bedrag van ruim € 4.000 binnen gekomen. Reden voor dankbaarheid. 

En dan zijn nog niet alle antwoordformulieren ontvangen. Het zou zo 

maar kunnen dat het uiteindelijke toezeggingsbedrag nog hoger uit 

kan komen. Wij doen dan ook een vriendelijk beroep op een ieder die 

het antwoordformulier nog niet heeft geretourneerd, dit alsnog te 

doen zodat op korte termijn een totaalstand kan worden opgemaakt. 

 

Ervan uitgaande dat alle toegezegde bedragen ook worden 

overgemaakt, zou het in de eerder genoemde begroting genoemde 

tekort grotendeels weggewerkt kunnen worden. Echter, zonder het 

positieve van het hierboven genoemde teniet te doen, maken we ons 

wel zorgen over een andere post op de begroting, namelijk ‘overige 

opbrengsten levend geld’ waaronder de opbrengsten uit collecten en 

giften. Deze lopen duidelijk achter bij vorig jaar. Hier is natuurlijk 

wel een verklaring voor te geven, omdat door corona een aantal 

zondagen alleen online diensten zijn gehouden en er diverse leden 

zijn die al langere tijd niet naar de diensten komen. We doen daarom 

een beroep op u om de collecten niet te vergeten als u online de 

diensten bijwoont.  
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Anders missen we echt belangrijke inkomsten, die nodig zijn om 

onder andere de zondagse erediensten mogelijk te maken. 

 

U kunt uw collectegeld bestemd voor de kerkvoogdij overmaken op 

rekeningnummer NL95RABO0323701507 en voor de diaconie op 

rekeningnummer NL25RABO0103538569.  

We rekenen op u!  

 

In dit verband wil ik graag een overdenking met u delen van de hand 

van Ds. A.F. Troost, die de diepere dimensie van het doen van giften 

aan de kerk weergeeft. Ik wil het u niet onthouden, mij realiserend 

dat het begin van deze overdenking is ingehaald door de actualiteit. 

Maar dat doet niets af aan de intentie van dit stukje. Leest u maar. 

  

Een engel op mijn giroboek 

  

U kent hem wel: die leeuw van de Postbank. Overal kom je hem 

tegen. Op de lichtbakken boven de ingang van het postkantoor, op je 

afschrijvingen. Overal is daar die leeuw. Statig. Symbool van de 

Nederlandse Staat. Symbool van veiligheid, van Koninklijke 

bescherming.  

  

Nu heb ik weliswaar niets tegen die leeuw van de Postbank, maar 

toch zou ik graag een ander symbool willen zien. Geen leeuw, maar 

een engel. Want engelen hebben meer met geld te maken dan u 

wellicht denkt. Zo’n engel op mijn giroboek zou er wel eens voor 

kunnen zorgen dat mijn overzicht van betalingen er heel anders uit 

kwam te zien. Zo’n engel op mijn giroboek zou er wel eens aan 

kunnen bijdragen dat de post ‘giften’ aanmerkelijk werd opgevoerd. 

  

Hoe kom ik daar zo op? Vanwege Cornelius. U kent Cornelius niet? 

Geen nood. Ik zal hem u even voorstellen. 

 

Cornelius is officier in het Romeinse leger. Hij is hoofdman van de 

zogenaamde Italiaanse afdeling die gestationeerd is in Caesarea, aan 

de kust van de Middellandse Zee. Nu heb ik het over de tijd waarin 

Jezus leefde, stierf en opstond uit het graf.  
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Na Zijn Hemelvaart zijn de apostelen op pad gegaan, vol van de 

Heilige Geest die op het Pinksterfeest werd uitgestort. En zodoende 

komt de apostel Petrus nu in aanraking met deze Cornelius.  

 Cornelius is geen Jood. Maar wel een sympathisant van Israël. Een 

man die gelooft dat de God van het Joodse volk dé God van hemel en 

aarde is. Cornelius aanbidt Israëls God. En daar blijft het niet bij. 

Cornelius heeft er ook wat voor over. Hij trekt regelmatig zijn 

portemonnee flink open. Hij geeft aan Joden aalmoezen, giften. 

Cornelius gelooft ook met zijn portemonnee. 

  

En nu krijgt deze Cornelius bezoek van een engel. Die engel geeft 

Cornelius opdracht om Petrus te laten halen. Petrus moet Cornelius 

gaan vertellen over zijn Meester, over Jezus. Nu moet u niet denken 

dat Cornelius zonder een spoor van emotie deze engel in zijn huis 

ontvangt. Integendeel, Cornelius, de hoofdman, de dappere Romein, 

Cornelius, schrikt, staart de engel aan en zegt bang: “Wat is er, mijn 

heer?” En dan zegt de engel - je kunt dit allemaal lezen in het 

Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 10 - :”Uw gebeden en uw 

aalmoezen (giften) zijn voor God in gedachtenis gekomen”.  

  

Het zal je toch gebeuren……….. 

Een engel die je komt vertellen dat God op de hoogte is van je 

gebeden en je giften. God houdt dat blijkbaar bij. Hij hoort de 

gebeden en Hij noteert de giften. Er staat een engel bij mijn 

giroboek! 

Waarom ik dit schrijf? 

Om u bang te maken? 

Om zodoende u er toe te bewegen nu eens wat meer te geven aan de 

kerk, aan de zending, aan het werelddiaconaat, aan al die goede 

doeleinden die onze aandacht steeds maar weer vragen? 

Nee. 

Dat is niet mijn bedoeling. 

Het gaat mij om iets anders. 

Het gaat mij om het volgende. 

Soms denk je: ach, mijn gebeden komen niet verder dan het plafond. 

En mijn giften vallen toch in een bodemloze put. 

Dat denken we toch, menigmaal? 
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Maar Cornelius is van die gedachte voorgoed genezen. Onze 

gebeden en onze giften stijgen óp tot voor Gods aangezicht!  

  

Er staat een engel naast mijn knielbank. 

Er zit een engel op mijn giroboek. 

  

Waarvan acte. 

  

Met vriendelijke groet, 

namens de kerkvoogdij, 

 

Dirk Toes 

Kerkrentmeester 

   
Collecten kerkvoogdij 

maand    reguliere collecten  extra collecten via bank 

december ‘20    €  300,10  € 128,50  € 590,- 

januari      ‘21    31 januari online  

     € 192,10  €   58,30  € 125,- 

februari   ‘21    online     € 180.- 

 

giften: 

*subsidie st.Aanpakken Coachings 

traject fam.v.d.Berge-Hoefnagel v.d.Herv.gem. 

Kampen, dec.2020 

Zie Teken van Leven (jaargang 33)    € 500,- 

 

* kerstmaaltijd       €   50,- 

 

* via br.Huizinga voor Actie kerkbalans   €   50,- 

           en € 200,- 

febr.gift        € 100,- 

 

Namens de kerkvoogdij: hartelijk dank! 
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Kerkelijke stand Hervormde Gemeente Sebaldeburen 

Het totaal aantal leden op 15 maart 2021 bedraagt  88, waarvan 15 

leden dooplid zijn en 41 belijdend lid.  

 

Op  2 januari overleed zr. S. Hoogeveen-Zuidema, Pulvertorenstraat 

13, Leek. 

Op 1 maart overleed br. J.H. van Dijk, De Schans 15, Leek 

 

Met broedergroet, 

Ad Verbree, ledenadministrateur  

 

Diaconie 
Collecten 

reguliere collecten 

december               €   310,10  via bank    € 200,- 
      via bank    €   15,- 
 
januari t/m 24 januari  €  197,40  via bank € 40,- en € 15,- 
februari     via bank € 40,- en € 20,- 
 
extra collecten 
december IZB    €   83,60 

 
In februari  heeft de diaconie een kaart gestuurd naar Sahadatou 

Ouedraogo en Raphael.S.Kamara onze sponsorkinderen. 

 

Iedereen die heeft bijgedragen aan de collecten hartelijk dank. 

De diaconie 
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God, hoe graag zou ik weer komen. 

Dominee/dichter A.F.Troost schreef op de melodie 

van Ps 42 een lied van verlangen om weer samen te 

komen, om weer te mogen zingen. 

Een gebed om thuis op de lippen te nemen, juist ook 

in deze lijdensweken, 

 

Heimwee in coronatijd 

 

God hoe graag zou ik weer komen 

waar uw kerk één lofzang is - 

nu nog ver, om van te dromen, 

harten boordevol gemis. 

Ooit was alles zo gewoon: 

fluitspel, paaskaars, orgeltoon, 

stemmen, stilte, al die mensen - 

kan men zich iets mooiers wensen? 

 

God hoe graag zou ik weer zingen 

juist nu ik niet zingen mag! 

Waar, waar zijn nu al die dingen 

die ik liefhad, zo graag zag: 

bidden, danken in uw huis, 

aan uw tafel, rond het kruis 

zwijgen, spreken, lachen, huilen - 

bij U rusten, bij U schuilen… 

 

God hoe graag…laat ons weer komen 

dit of anders volgend jaar, 

laat ons bloeien als de bomen - 

onze dromen, maak ze waar! 

Laat ons weer vol vreugde zien, 

wie weet binnenkort misschien, 

wat wij nu zo vurig hopen; 

wagenwijd uw deuren open! 
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Zendingsbusje kerk: een mooi bedrag van € 80,- 

Hartelijk dank, 

 

De Heer is waarlijk opgestaan  

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven, door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 

 

 

Wij wensen u/jullie gezegende Paasdagen toe, 

 

Met vriendelijke groet,  

de Zendings-en Evangelisatiecommissie. 

 

Verjaardagen 75+ 
april 

13 mw.Swieringa-Feringa  

 De Klinckert 37  9861 BJ Grootegast 

mei 

27 mevr.S.Boerema-Philips 

 Irenestraat 13   9862 TR Sebaldeburen 

 

juni 

03 dhr.M.Zuiderveld 

 Irenestraat 12   9862 TR Sebaldeburen 

25 mw.M.Hoeksema  

 Irenestraat 10   9862 TR Sebaldeburen 

 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen 

in het nieuwe levensjaar! 

 

Geloofd zij God met diepst ontzag, 

Hij overlaadt ons dag aan dag 

met Zijne gunstbewijzen.  
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De sleuteldragers: een nieuwe kinderclub!  

It takes a village to raise a child… Misschien kent u dat gezegde wel. 

Het kost een heel dorp om een kind op te laten groeien. Opvoeden 

doe je als ouder gelukkig niet alleen. Er is hulp van familie, buren en 

de school. Maar speelt de kerk nog een belangrijke rol in de 

opvoeding?  

Wat zou het mooi zijn als de kerk van Sebaldeburen mag helpen in 

het opgroeien van de kinderen in Sebaldeburen. En wat wonen er 

veel kinderen in het dorp! Dat bleek ook wel afgelopen zomer tijdens 

de Vakantie Bijbel Week. Er kwamen toen ook veel kinderen uit de 

omgeving.  Als kerk mogen we de kinderen vertellen dat er een 

Vader in de hemel is, die alle kinderen geschapen heeft en kent. Die 

in hun hart wil wonen. 

Gelukkig zijn er vrijwilligers gevonden die willen meehelpen bij een 

kinderclub van de kerk. Heel fijn! Elke derde zondagmiddag van 

de maand is er van 14.00 tot ca. 15.15 een kinderclub in gebouw 

Irene, genaamd de Sleuteldragers. Er wordt een verhaal verteld, 

spelletjes gespeeld en geknutseld. De eerste clubmiddag is op D.V. 

zondagmiddag 16 mei om 14.00 in het gebouw Irene.  

Kent u kinderen? Heeft u kleinkinderen? Neem ze mee naar de 

kinderclub!  

Een vraag voor u: heeft u een idee hoe we op de naam Sleuteldragers 

zijn gekomen? Het heeft een link met het dorp Sebaldeburen!          

We willen ook een feestje vieren om de kinderclub te ‘openen’. Dit 

zal gehouden worden in de meivakantie, op maandagavond 3 mei 

van 19.00 tot 20.00. Er zal een christelijk kindertheater komen, met 

de voorstelling ‘Het geschenk’. Dit zal plaats vinden in het Spectrum. 

We hopen op een leuke en gezellige opening! We zouden het heel 

leuk vinden als u kinderen in uw omgeving hiervoor wilt uitnodigen!  

Ten slotte: het belangrijkste: wilt u voor dit nieuwe werk bidden?  

Hartelijke groet, 

Netty Toes, Mirjam van Dijk en Joost en Boukje van den Berge 
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Strijd de goede strijd des geloofs ( 1 Tim.6:12) 
Gemeente, ik probeer uit ervaring iets weer te geven over wat de 

bijbel noemt: “de strijd in de hemelse gewesten”Efeze 6:10-20. Het 

gedeelte uit Jozua 1:1-9 is er een heel mooi voorbeeld van. 

De Here geeft Jozua de opdracht om het land Kanaän in bezit te 

nemen: “Het beloofde land” 

En hij krijgt de belofte van de Here God dat, niemand zal voor u 

standhouden al de dagen van uw leven. 

Ik zal u niet verlaten noch begeven. Weest sterk en moedig. 

Dat zegt de Here tot Jozua, omdat hij in de kracht van God de 

ongelovige volkeren uit het beloofde land moest verdrijven 

We moeten ons ervan bewust zijn, dat, datgene wat we van Jozua 

lezen, een voorbeeld is dat de geestelijke wereld net zo werkelijk is 

dan de zichtbare wereld. 

Ook wij zijn als het ware door het geloof, door de aanvaarding van 

onze Here Jezus Christus, verlost uit de macht der duisternis en 

overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde ( Col.1:13) 

En dat Koninkrijk refereert aan het beloofde land. 

Wij staan onmiskenbaar op andere grond. De Here zei tot  Mozes: 

“doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is 

heilige grond”. 

Zo staan ook wij in Christus op heilige grond. 

Maar wij moeten deze wel in bezit nemen gelijk Jozua, door alle 

ongeloof te verdrijven. 

Efeze 6:12: want we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, 

tegen mensen of situaties, maar tegen diegene die er achter zit, nl. 

tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereld beheersers 

deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

We moeten de dingen goed onderkennen met wie of wat we te doen 

hebben. Jozua 1:7 zegt hierover: “alleen weest sterk en moedig en 

handel nauwgezet overeenkomstig de wet, overeenkomstig het woord 

van God”. 

Bedenk wel, alle gelovige christenen ondergaan of komen in 

verzoeking terecht en dan zegt Jacobus ook nog in vers 2 van 

hoofdstuk 1:”houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders wanneer 

gij in velerlei verzoekingen valt”. 
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Van de Here Jezus wordt gezegd dat Hij door de Heilige Geest de 

woestijn in gestuurd werd om door de duivel verzocht ter worden, 

maar Hij was vol van de Heilige Geest. Het wapen waarmee de Here 

de duivel bestreed was, met het woord van God, met het zwaard des 

Geestes.  

Zo is onze strijd niet vleselijk, niet natuurlijk, maar krachtig voor 

God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen, elke 

schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk 

bedenksel als krijgsgevangen brengen onder de gehoorzaamheid van 

Christus 2 Kor.10-3-5. 

Hier zien we, dat de strijd in de hemelse gewesten zich niet buiten 

onszelf afspeelt, maar in ons hart, want hier redeneren en bedenken 

wij mee. 

Spreuken 4:23: “Behoed uw hart bovenal wat te bewaren is want 

daaruit zijn de oorsprongen des levens”. 

Daarom geeft de bijbel aan in Efz.6:10 

Voorts weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 

Wat hier opvalt is het woordje –in-, erin zijn. 

Dit is van cruciaal belang, om krachtig te zijn en sterk te zijn en om 

stand te houden. 

       

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de 

verleidingen des duivels. Want zonder deze wapenrustig hebben we 

geen schijn van kans om weerstand te bieden in de strijd met de 

tegenstander. 

 

Broeders en zusters, het woord van God is inderdaad het Woord van 

God. Het Woord is ja en amen. 

Jozua werd er op gewezen dat als hij wilde standhouden, hij zich 

moest houden aan het woord van God. (Jozua 1:7-8) 

Hij moest handelen naar het woord, en dit geldt ook nog steeds tot op 

de dag van vandaag. Hoor maar: Spr.4: 20-27: 

Mijn zoon (mijn dochter) sla acht op mijn woorden neig uw oor tot 

mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in 

uw hart, want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor het 

ganse lichaam. 
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Behoed uw hart boven al wat te bewaren is want daaruit zijn de 

oorsprongen des levens… 

De Here komt ons tegemoet in Jacobus 1:5. Indien echter iemand van 

u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom die aan allen 

geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt en zij zal hem gegeven 

worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht 

twijfelende…. 

 

Ik wil even ingaan op de zin van “die aan een ieder geeft 

eenvoudigweg en zonder verwijt” 

Is het niet zo in ons aller leven dat wij onszelf vaak verwijten maken 

ten opzichte van de Here God? En toch staat er in Gods Woord, dat 

Hij geeft zonder verwijt. Van Gods kant is er geen verwijt voor een 

kind van Hem, als deze tot Hem bidt. Als we onszelf verwijten, komt 

dit vaak uit de bron van de tegenstander die onze onvolmaaktheid als 

het ware uitvergroot zodat u aan uzelf gaat twijfelen. 

Dan mag ik u bemoedigen, want het gebed van de rechtvaardige 

vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. De Heilige Geest 

geeft kracht aan het gebed van de gelovige. Daarom zegt de apostel 

Paulus: “Houd sterk aan in de gebeden”.  

En bedenk wel, wij zijn met Christus meer dan overwinnaar. Hij 

schenkt ons alle dingen mild en overvloedig. 

          

Zoals in Efeze 1:3-14 beschreven staat:”Gezegend zij de God en  

Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke 

zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus”. 

Beijvert u daarom des te meer broeders en zusters om uw roeping en 

verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer 

struikelen. 

 

Uw broeder in Christus 

Hans Harms. 
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Hoe is het nu met Martje Bonnema- Feringa?                        

Martje woonde met haar man Thijs en twee dochters Jeanet en Anke 

aan de Kerkweg 4. In 1998 overleed Thijs Bonnema. Martje is in 

2010 verhuisd naar de woonhaven in Grootegast nu Hoge heem zuid. 

Ze was een flinke vrouw, deed veel voor de kerk, 

vrouwenvereniging, vroeger zondagsschool, zangkoor. Het beheer 

van gebouw Irene heeft ze 35 jaar! gedaan en nog schoonmaken bij 

andere mensen. Ook had ze wel wat met de pastorie, ze woonde er 

naast en dan om de 4 jaar nieuwe buren. Dan moest de pastorie 

schoongemaakt worden , er werden dames opgetrommeld en ze 

gingen aan de gang, spic en span werd het, Martje hielp natuurlijk 

mee.                                                                                             

Vroeger woonde ze als klein meisje met  haar ouders, broers en 

zussen aan de Kuzumerbalk. Ze heeft haar hele leven in 

Sebaldeburen gewoond. In 2010 ging ze naar Grootegast naar de 

Woonhaven, inmiddels Hoge heem zuid, want ze werd dement en het  

kon niet meer thuis. Rond haar 65e begon het al, we zagen dingen die 

niet goed gingen. Op haar 69e ging ze naar de Woonhaven, daar 

ging/gaat het langzaam achteruit, sinds ongeveer 2 jaar zit ze in een 

rolstoel, het lopen ging niet zo goed meer, val gevaar. Eerder liep ze 

heel veel met een vrijwilliger door Grootegast, haar schoenen sleten 

er van! Op dit moment gaat het redelijk goed met haar, ze is vrolijk, 

eet goed, ziet er goed uit, maar het hoofd werkt niet meer mee, ze 

weet echt niets meer. In een “gesprekje” met haar, komt soms de 

naam Thijs voorbij, want die moest dan wat maken, hij was 

timmerman. Ook worden wij, dochters, wel eens genoemd, altijd in 

combinatie, Jeanet en Anke. { dus ergens zit nog iets}Inmiddels 

hebben  we ook kennisgemaakt met dhr. J. v.d Berge, hij is op bezoek 

geweest bij Martje, met ons er bij. Het was een mooi gesprek. 

Hr.v.d.Berge vroeg om een stukje tekst voor in Teken van Leven, dan 

weet iedereen hoe het met haar gaat, na al die jaren. Ook voor de 

nieuwe mensen in de gemeente. 

Hartelijke groet, 

Jeanet Dijkhuis-Bonnema, Hoogkerk                                                 

en                                                                                                    

Anke Pel-Bonnema, Niekerk 
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Bedankt 

Langs deze weg wil ik iedereen danken die haar of  zijn meeleven 

heeft getoond tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Het doet je goed 

dat er zo veel mensen  aan je denken en voor je bidden.            

Hartelijk dank allemaal. 

Siebina Potstra. 

    

Kerkdiensten 2021 
 

april 

datum tijd predikant  plaats  bijz.h. en 

       extra coll. 

02 19.00 dhr.J.C.A.v.d.Berge   H.Avondmaal 

       Avondm.coll. 

04 09.30 prop J.Schraal  Urk  1e Paasdag 

11 09.30 dhr.M.v.Heijningen  Dorkwerd kerkvoogdij 

18 09.30 ds.J.Harteman  Kampen  

25 09.30 dhr.J.C.A.v.d.Berge 

 

mei 

datum tijd predikant  plaats  bijz.h. en 

       extra coll. 

02 09.30 ds.G.de Fijter  Kampen HGJB 

09 09.30 ds.N.Noorlander Onstwedde 

13 09.30 cand/Admiraal Rouveen  Hemelvaart 

16 09.30 dhr.L.Blees  Wouterswoude 

23 09.30 dhr.J.C.A.v.d.Berge   1e pinksterdag 

       coll.I.Z.B. 

30 09.30 ds.H.J.C.C.J.Wilschut Bovensmilde  
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juni 

datum tijd predikant  plaats  bijz.h. en 

       extra coll. 

06 09.30 ds.Pierik  Een/ 

     Drachten coll. G.Z.B. 

13 09.30 dhr.J.C.A.v.d.Berge 

20 09.30 ds.N.F.L.de Leeuw Oude Pekela kerkvoogdij 

27 09.30 prop. E.C.de Waard Driezum 

          

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? 

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 3e kwartaal 2021 kan tot en met 17 juni 

worden ingeleverd bij H.Bronda-Venema  (e-mail: 

janbronda@gmail.com) 

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 
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