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HERVORMDE GEMEENTE EEN
Predikant:

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Floralaan 15, 9421 NP Bovensmilde
Tel.: 0592-318628 Email: hjccjwilschut@ziggo.nl

Kerkenraad:
J.A. de Vries (oud.-kerkr.)
Hoofdstraat 5
9342 PA Een
Tel. (0592) 656443

S. Wesstra (oud.-kerkr.)
Slinke 9
8433 LW Haulerwijk
Tel. (0516) 421145

A.K. de With (diaken)
Heideweg 14
9321 VS Peize
Tel. (050) 5033372

Joh. Hummel (diaken)
P.W. Jansenweg 3a
8434 NM Waskemeer
Tel. (0516) 421357

Vacature (oud.-kerkr)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Banknummer: NL78RABO0325809720 t.n.v. Hervormde Gemeente Een
Financiële administratie: Dhr. J. Tijseling, Hoofdstraat 30, 9342 PC Een,
tel. (0592) 656521; e-mail: jaap.tine.tijs@gmail.com
Voor de bestelling van collectebonnen vooraf geld overmaken en vermelden
hoeveel bonnen en voor welk bedrag per bon.

DIACONIE
Banknummer: NL98RABO0347262171 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Een
Financiële administratie: A.K. de With, Heideweg 14, Peize
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MEDITATIE
ADVENT!
Mattheüs 25:1, 5-6
1.Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun
lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
5.Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.
6. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar
buiten, hem tegemoet!’
Advent is verwachten, of uitzien naar wat nog komen gaat. Als gemeente
van onze Heere Jezus Christus is het belangrijk om actief uit te zien naar
Hem, Die met kerst op deze aarde is gekomen.
Verlangend naar de dag om Hem voor eeuwig groot te maken en samen
met Hem te zijn. Ons leven zou daarvan in het teken moeten staan, maar
hoe zit dat bij ons in de praktijk?
In de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes, gingen tien meisjes de
Bruidegom tegemoet. Ze wilden naar Zijn gereedgekomen woning gaan.
Positiever lijkt het niet te kunnen. Een gemeente die Jezus Christus
verwacht en verlangt naar Zijn komst!
Maar toen de Bruidegom kwam, bleken allen te slapen. Zowel dwazen als
wijzen bleken het niet te kunnen volhouden om wakend te blijven.
Waar is vandaag de blijde verwachting van de komst van Jezus Christus?
Hoe veel mensen zijn er, ook na genade te hebben ontvangen, niet
lusteloos en zwak in deze verwachting?
Er zijn slapende gemeenten, slapende gezinnen, slapende kinderen van
God.
Christus werd lauw en koud ontvangen in Bethlehem. Toen Christus op
aarde kwam, hadden velen hun harten gesloten voor God.
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Het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis begrijpt het niet.
Daarom: ‘Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal
over u lichten!’
En of Zijn Kerk nu slaapt of niet, Christus zal komen. Want in de gelijkenis
klinkt middenin de nacht, wanneer iedereen slaapt, de roep: ‘Zie, de
Bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!’
Op de dag dat Christus komt, zal God iedereen wakker schudden. Zijn
komst is met grote kracht!
Hij, Die zelf eens in alle eenvoud op de aarde is gekomen, in een
beestenstal is geboren, zal komen op de wolken en elk oog zal Hem dan
zien!
Omringd door een leger van engelen zal Hij zitten op de troon van Zijn
heerlijkheid. Zijn macht en majesteit zal onbeschrijflijk groot zijn.
Dit is een blijde dag voor allen die in Jezus Christus geloven. Voor allen die
in Bethlehem zijn geweest en Hem daar hebben aanbeden en vervolgens
achter Hem zijn aangegaan.
Voor allen die op Golgotha zijn geweest en hebben gezien dat Jezus
Christus al hun zonden heeft gedragen.
Naar de dag van Jezus’ wederkomst mag verlangd worden. Juist als het hier
op aarde donker wordt, en als ons hart vol verdriet is. Juist al we christenzijn soms zo eenzaam ervaren.
Een dag van vreugde, maar ook van verdriet. Want voor mensen die zich te
groot voelden om te buigen bij die eenvoudige kribbe in Bethlehem, zal Zijn
komst een verschrikking zijn.
Misschien hadden zij op aarde wel grote voorspoed. Maar als je niet in
Jezus Christus bent, zul je eeuwig verloren gaan.
Twee mogelijke toekomsten. Maar wat een verschil!
Wees daarom waakzaam en bid tot God! Want wij weten niet wanneer Hij
komen zal.
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UIT DE GEMEENTE
Pastoraat:
Dominee Wilschut ging op 6 november naar de dokter in verband met
ernstige vermoeidheid. Hij kreeg op advies van de dokter een ‘time out’
voorgeschreven, van een maand. Om die reden staat er in dit kerkblad
geen kopij van dominee Wilschut.
Op DV 1 december hoopt hij zijn werkzaamheden weer te hervatten. Wij
wensen hem Gods nabijheid toe en hopen dat hij zich goed genoeg mag
voelen om zijn taken weer te hervatten.
Bijbelstudie met de jeugd
In december is er geen Bijbelstudie met de jeugd, omdat ds. Wilschut in
geen enkele avonddienst is ingeroosterd.
Bijbelkring
Op DV 12 december hopen we als Bijbelkring van Leek, Een en
Sebaldeburen opnieuw bij elkaar te komen in het Witte Kerkje op de Dam
te Leek, aanvang 20.00 u. Dit keer hopen we met art.13 van de NGB na te
denken over wat Gods voorzienigheid inhoudt, een onderwerp dat heel
direct onze geloofspraktijk raakt. Komt u ook?
JARIGEN
Op 2 december hoopt dhr. M. Dorenbos (1928) zijn verjaardag te
gedenken. Op 22 december hopen Mevr. G. Hekman (1938) en Dhr. H.
Rapse (1935) hun verjaardag te gedenken. Namens de gemeente van harte
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de tijd die komt.
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BEDANKT
Graag wil ik een ieder bedanken voor de kaartjes en andere attenties die ik
voor mijn verjaardag mocht ontvangen, het doet goed als er mensen om je
heen staan in verdrietige en ook dankbare dagen.
Het is nog maar begin december maar bij deze wil ik een ieder alvast
gezegende kerstdagen wensen, en voor het komende jaar 2018, Gods
zegen en Zijn nabijheid voor u allen toegewenst.
Hartelijke groet
M. Fokkema de Jager
AGENDA
Datum:
12 – 12
13 – 12
20 – 12

Tijd:
20.00u
19.45u
18.00u

Wat:
Bijbelkring
Vrouwenkring
Kerstavond met de vrouwen

Waar:
Leek
Bethel
Edenhof

KERST EN OUD- EN NIEUWJAAR
Op 1e kerstdag zal alleen een ochtenddienst gehouden worden, de
avonddienst komt dit jaar te vervallen.
Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag, deze dag zullen er gewoon twee
kerkdiensten zijn, de ochtenddienst van nieuwjaarsdag komt ook te
vervallen.
ADRESWIJZIGING
Per 6 december hopen wij onze nieuwe woning te aanvaarden.
Ons nieuwe adres is dan Oosterwoldseweg 20, 8433 PV Haulerwijk
Hans en Siepie Hummel
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
In verband met Jaap zijn reis naar Ghana, zullen de opbrengsten in het
volgende kerkblad vermeld worden.
Wel willen we graag de opbrengst van de dankstondcollecte vermelden.
De dankstondcollecte heeft opgebracht: € 1250,30, allen hartelijk dank
daarvoor.
DIACONIE
08 – 10 Zuid-Oost Azië
15 – 10 Diaconie

€ 259,45
€ 98,40

KOPIJ DECEMBERNUMMER
Kopij voor het decembernummer graag inleveren tot uiterlijk vrijdag
22 december 2017.
VROUWENKRING “WEES EEN ZEGEN”
Op D.V. woensdag 13 december gaan we met een aantal vrouwen uit de
gemeente een workshop bloemschikken doen. We maken een
kerstbloemstuk.
Aanvang:
Kosten:
Adres:

19.30u.
€ 25,Hoofdweg 36, Steenbergen.

Woensdag 20 december is de kerstavond met de PCOB en de Passage in
de Edenhof. Deze avond begint om 18.00u.
Het bestuur
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GEDICHT
Bij de Bijbelstudie in de Hervormde Vrouw was een opdracht waarbij je
een lofzang van Elizabet mocht maken. Trienke heeft hierover een gedicht
geschreven, graag willen we dit hier plaatsen.
Elizabets Lofzang
De moeder van mijn Heere komt naar mij
jouw groet, Maria, maakt mij blij
het kind, in mij, springt op van vreugd
Vol van de Geest en zeer verheugd:
Gezegend ben je onder de vrouwen
op Gods Woord blijf je vertrouwen
Gezegend de vrucht van je schoot
Dit Kind dat ons zal redden van de dood
naar Lukas 1:39-45
GLOBAL RIZE
Zondag 10 december hoopt ds. Visser bij ons voor te gaan in de
avonddienst, hij is missionair directeur van de internet
zendingsorganisatie GlobalRize. Na de dienst hoopt hij wat te vertellen
over zijn werk, maar hieronder alvast wat informatie.
Waarom GlobalRize?
Wereldwijd maken mensen gebruik van het internet en sociale media. Via
de digitale snelweg bestaan er nauwelijks nog grenzen. GlobalRize gelooft
dat ook het Evangelie van Jezus Christus geen grenzen kent.
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Daarom worden via GlobalRize de vele mogelijkheden van het internet
ingezet om mensen met het Evangelie te bereiken. Ook in landen waar
zendingswerk moeilijk of onmogelijk gemaakt wordt. Elke maand krijgen
tientallen miljoenen mensen via een van de kanalen van GlobalRize een
boodschap uit de Bijbel mee. Onze inzet daarbij is om mensen in contact
te brengen met een plaatselijke kerk. Vandaar dat we ook wel zeggen:
van Facebook naar kerk.
Wat doet GlobalRize?
Via Facebook, Twitter en Instagram worden in een achtttal talen korte
Bijbelse boodschappen gedeeld. Wie een vraag stelt, krijgt antwoord van
een van de vele vrijwilligers. Daarnaast bieden we gratis Bijbelcursussen
aan, waarvoor zich elke maand meer dan duizend studenten inschrijven.
Iedere student krijgt een mentor toegewezen die digitaal met de student
in gesprek gaat over de cursusstof. Op deze manier worden persoonlijke
relaties opgebouwd. Regelmatig kunnen wij een student doorverwijzen
naar een lokale kerk.
Wat kunt u doen?
We zijn steeds op zoek naar mensen die mentor willen zijn voor cursisten
van de Bijbelcursussen. Als u een half uur per dag beschikbaar bent, kunt
u al veel betekenen. Of misschien kent u iemand die u wilt wijzen op deze
mogelijkheid om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Ook vragen we u te
overwegen om donateur van deze jonge zendingsorganisatie te worden.
En uw gebed voor een goede voortgang van dit werk en voor de velen die
via GlobalRize de boodschap van verlossing door Christus meekrijgen,
wordt hoog op prijs gesteld.
Voor meer informatie: www.globalrize.nl

-9-

LIED: WIJS MIJ DE WEG NAAR BETHLEHEM
Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.
Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.
In deze nacht aanbid ik hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik hem,
mijn koning die ‘k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.

~Sela
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HERVORMDE GEMEENTE EEN
Website gemeente: www.hervormd-een.nl
Webmaster: Wiebren Hut, Hoofdweg 8, 9343 TA Een-West,
Email: dhr.hut@gmail.com
Coördinatoren Jeugdwerk: Celia Bolk en Marieke de With
Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. Wilschut
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:
Secretaresse: Gerda de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443
Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een
Beheer verenigingsgebouw ‘Bethel’: Trienke Tijseling
Testamentaire beschikking:
Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedrag van € .’
Colofon
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.
Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051
Redactie: Siepie Hummel, Lisette de With
Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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DIENSTEN DECEMBER
Datum
3 december

Collecten
10 december
Collecten

17 december
Collecten
24 december
Collecten

25 december
1e Kerstdag
Collecten
31 december
Oudejaarsdag
Collecten

9.30 uur
Bediening HA
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Bovensmilde
1. Kerk
2. Kerk
Ds. N. Noorlander,
Onstwedde
1. Kerk
2. Leerstoelfonds
3. Kerk
Kand. J. Lensen,
Oldebroek
1. Diaconie
2. Kerk
Kand. H. Kramer,
Urk
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Bovensmilde
1. Kerk
2. Kerk
Kand. H.R. Fokkert,
Rijssen
1. Kerk
2. Kerk
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19.00 uur
Nabetrachting HA
Ds. C.G. op ’t Hof,
Nieuwe Pekela

Ds. M. Visser,
Wezep

Ds. J.H. van Wijk,
Windesheim

Ds. H. Born,
Rouveen

Geen dienst

Kand. F. Pierik,
‘t Harde

