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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
ONWRIKBAAR
De Heere regeert, Hij is met majesteit bekleed, de Heere is bekleed en heeft
Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen.
Ja, Vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. (Psalm 93:12)
Gods wereld
De Heere regeert. Het zijn de eerste woorden van Psalm 93. Dat zijn
woorden van aanbidding. Het is tegelijk taal van opluchting. De Heere
regeert. Wij bezingen en bewonderen Zijn majesteit. En daarin ligt ons
houvast. Wij leven niet als opgesloten mensen, gevangen in deze wereld,
overgelaten aan onszelf. Wij leven onder Gods almachtige heerschappij.
Vast staat de wereld, hij wankelt niet!
Die uitdrukking vindt u vaker in de Psalmen. Er kan op aarde een heleboel
gebeuren en veranderen. Maar nooit valt die aarde af van het fundament,
dat God er bij de schepping onder schoof en sindsdien handhaaft. God
heeft deze wereld een onaantastbare plaats gegeven.
Gods troon
Ook de troon van deze God staat vast. God is van eeuwigheid. Voordat de
wereld er was, was God er al en was Zijn almacht er al. Hij is de eeuwige
God met Zijn altijd vaste troon, die geen macht aan het wankelen krijgt.
God heeft er altijd boven gestaan. Hij blijft er ook boven staan. Ook
wanneer allerlei krachten van ontbinding zich laten gelden.
Zulke krachten zijn er. De stromen verheffen hun stem. Dat is het beeld van
enorme watermassa’s, die verwoestend hun weg gaan. Tsunami’s door een
vergrootglas.
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Beeld voor alle bulderend geweld van verwoesting en desintegratie. Wie
hoort de stromen van chaos en geweld, van materiële ontbinding en van
morele verloedering niet razen in het nieuwe jaar?
Maar boven al dat gebulder en geraas is hoog in de hemel de machtige
Heere. Hij regeert, oppermachtig, in Jezus Christus. Zijn troon staat vast, de
wereld staat vast. Deze wereld zal niet halfweg verongelukken. God draagt
deze wereld door alles heen naar het grote eindpunt. Hij bereikt het nieuw
Jeruzalem. Dwars door alles heen voert de Heere Zijn plan uit. Wanneer
alles wankelt en in beweging komt, blijft deze vastheid. Onwrikbaar staat
Gods hoge troon.
Gods Woord
Tot het eind toe blijft in Psalm 93 ‘onwrikbaar’ het sleutelwoord. Uw
getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, zingt de dichter van Psalm 93. Ook
wat Zijn spreken betreft is de Heere niet van zijn plaats te krijgen. Het geldt
van Zijn geboden. Het geldt evenzeer van Zijn beloften. Zo betrouwbaar als
de Spreker is, zo volstrekt geloofwaardig is wat Hij zegt. Je kunt op de God
van het Woord aan. En dus op het Woord van die God.
Dat geeft houvast in alle verwarring en twijfel. Je ziet in onze tijd een crisis
van alle zekerheden. De samenleving gaat nog eens kapot aan het
relativisme. Ook binnen de gemeente zijn soms de vragen niet van de lucht.
Hoe vind je koers en houd je koers? Psalm 93 wijst de weg. Je komt met
Gods Woord altijd goed uit. In leven en sterven. Tot in eeuwigheid. Want
onze God staat voor zijn Woord.
Dus zullen wij in het jaar 2018 daar ons houvast zoeken – en vinden! Bij het
Woord. Waarvan de Geest Zich bedient om wankelmoedige mensen
onwrikbaar te doen staan. Om op dit hechte fundament het huis van God
te bouwen.
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Gods huis
Daar komt Psalm 93 bij uit. Bij het huis van God. Het wordt in één adem
genoemd met het Woord van God. De hemelse God heeft op aarde een
huisadres. Dat was in de tijd van Psalm 93 de tempel te Jeruzalem. Een huis
van steen en hout en goud. Indrukwekkend. Maar verkijk je niet op de
mooie buitenkant. De heerlijkheid van de tempel was niet haar goud, maar
haar God. Dit huis is huis van heiligheid, gestempeld door Gods
aanwezigheid.
Dat huis van heiligheid is vandaag de gemeente van Christus. Woonplaats
van God in de Geest, een tempel, heilig in de Heere. Daar laat Hij Zijn
Woord horen om ons door veel verwarring en onzekerheid heen de weg te
wijzen. Dat is het wonder van de christelijke kerk. Ook nu zit de schoonheid
niet in wat je van de kerk ziet. Maar in wat je van die kerk geloven mag:
hier is Gods heiligheid het sieraad, hier woont de Heere Zelf.
Gods toekomst
Dat geeft moed voor de toekomst van de kerk. Een mens kan zich er heel
wat zorgen om maken. Zeg niet dat er geen aanleiding voor is. Stromen en
stormen genoeg. Maar – ‘Wat winden dat er ruisen, wat regen dat er plast,
het hoge huis van Sion staat onbeweegd en vast.’ Onwrikbaar – in de
Heere. Schuil maar bij Hem en zijn Woord. Je bereikt er de Dag van Christus
mee. De Dag, waarop heel deze wereld huis van God is geworden: de tent
van God bij de mensen, tot in eeuwigheid.
Dat is ook in 2018 het perspectief van eenvoudig trouw-zijn op je eigen
plek, om je in te zetten voor de kerk als huis van God. Moedeloosheid en
bezorgdheid zullen niet ons uitgangspunt of onze drijfveer zijn. We mogen
vrolijk geloofsvertrouwen hebben. Bij de Heere heb je vaste grond onder
de voeten en kom je eeuwig goed uit. Met Hem sta je onwrikbaar!
HJCCJW
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UIT DE GEMEENTE
Even uit de roulatie
De maand november was uw dienaar uit de roulatie. Na een intensief jaar
was ik toch wel erg moe geworden. Vandaar de maand rust. Met als
opdracht van de dokter erbij, dat ik wat gas moet terugnemen. In overleg
met de kerkenraad is afgesproken dat ik vanaf januari niet langer de
vergaderingen van de kerkenraad bijwoon. Uiteraard blijf ik voor advies
beschikbaar. Zo kan ik mij tot 1 juli 2018 concentreren op pastoraat,
prediking, Bijbelstudie en afscheidsbezoeken. Zo de Heere wil.
Ziekte en zorg
Op dit moment zijn mij geen nieuwe situaties van ziekte en zorg bekend.
Tegelijk zijn er best gemeenteleden die problemen met hun gezondheid
hebben of andere zorgen en verdriet kennen. We dragen hen op aan de
genade van de Heere.
Terug van weggeweest
Br. Jaap Tijsseling mocht na een verblijf in Uganda veilig wel op de
thuisbasis terugkeren. We danken de Heere voor Zijn goede zorg hierin
voor Jaap en voor Tine en de kinderen.
BIJBELKRING
We hebben in december een begin gemaakt met de bespreking van art. 13
NGB over Gods voorzienigheid. Dat bleek een boel gespreksstof op te
leveren. Het raakt ook heel direct de geloofsomgang met de Heere. We
hopen die bespreking op DV 9 januari voort te zetten (Witte Kerk Leek,
aanvang 20.00 u.). We denken na over het beleid van God, dat ons voor
zoveel vragen kan stellen. Wilt u meedenken en meepraten, dan bent u
(weer) van harte welkom!
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BIJBELSTUDIE MET DE JEUGD
Op DV zondag 14 januari na de avonddienst hopen we ons (alsnog) te
verdiepen in Lukas 8. Een lang hoofdstuk. Ook een boeiend hoofdstuk.
Steeds opnieuw merken we hoe bekende verhalen je kunnen verrassen en
hoe het evangelie ons eigen leven hier en nu raakt.
TOT SLOT
Ieder een gezegend 2018 gewenst en een hartelijke groet, uiteraard mede
namens mijn vrouw. Dank voor meeleven en goede wensen in de
afgelopen tijd van u ontvangen!
HJCCJW
JARIGEN
In januari hopen de volgende personen hun verjaardag te gedenken. Op 4
januari mevr. J. de With (1932), op 12 januari Wiebe Wesstra (1948) en op
27 januari dhr. G. Hut (1945). Allen namens de gemeente een goede
verjaardag gewenst en Gods zegen in de tijd die komt.
GEZAMENLIJK KOFFIEDRINKEN
Zondag 14 januari is er na de morgendienst gelegenheid om door te praten
en vragen te stellen aan de hand van de Bijbeltekst.
Hierbij worden u / jullie allemaal van harte uitgenodigd.
AGENDA
Datum:
09 – 01
14 – 01
14 – 01
17 – 01

Tijd:
20.00u.
11.00u.
20.30u.
19.45u.

Wat:
Bijbelkring
Koffiedrinken + preek bespreken
Bijbelstudie met de jeugd
Vrouwenkring
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Waar:
Leek
Bethel
Kerk
Bethel

DIACONIE
05 – 11 Project Uganda
19 – 11 Diaconie

€ 271,52
€ 104,40

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Collecten van oktober 2017:
Collecten Kerkvoogdij: € 561,45
Collecte onderhoud:
€ 66,15
(collecten zijn excl. collectebonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 1465,00
te specificeren als volgt: 1 x 1200,00; 1 x 100,00; 1 x 60,00; 2 x 40,00
en 1 x 25,00
Collecte bonnen:
€ 840,00
Totaal:
€ 2932,60
Collecten van november 2017:
Collecten Kerkvoogdij: € 418,92
Collecte onderhoud:
€ 89,70
(collecten zijn excl. collectebonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 165,00
te specificeren als volgt: 1 x 60,00; 2 x 40,00 en 1 x 25,00
Collecte bonnen:
€ 60,00
Totaal:
€ 733,62
KOPIJ FEBRUARINUMMER
Kopij voor het februarinummer graag inleveren tot uiterlijk vrijdag 19
januari 2017.
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VROUWENKRING ‘WEES EEN ZEGEN’
Woensdag 13 december hebben we met een aantal vrouwen uit de
gemeente een kerststuk gemaakt. Dit was een succes en we gingen
allemaal met een prachtig kerststuk naar huis.

D.V. 17 januari 2018 hopen we onze eerste vergadering van het
nieuwe jaar te hebben. We behandelen dan Bijbelstudie 4 ‘Levensdoel:
bestemd voor de Heere’.
Trienke zal de voorbereiding doen en Elize zal trakteren.
Het bestuur.
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LIED - IK GEEF MIJN LEVEN AAN U OVER
Ik ben niet waard te komen voor Uw troon
Heer ik belijd het U gewoon
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan
Maar al die tijd heeft U mij toch zien staan
Ik wil niet meer leven zonder U
Vul mij, verander mij nu
Zend Uw Geest van waarheid in mij
Zodat mijn hart van U alleen zal zijn
Ik geef mijn leven aan U over
‘k Wil niet meer leven zonder doel
Heer U alleen, U heb ik nodig
Want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel
Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn
Als een vat dat bruikbaar is en rein
Geheiligd in U ga ik op pad
In elke storm houdt U mijn hand gevat
Ik geef mijn leven aan U over
‘k Wil niet meer leven zonder doel
Heer U alleen, U heb ik nodig
Want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel
~ Christian Verwoerd
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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 FEBRUARI
Datum
7 januari
Collecten
14 januari
Collecten

21 januari
Collecten
28 januari
Collecten

4 februari
Collecten

9.30 uur
Ds. H. Born,
Rouveen
1. Kerk
2. Kerk
Kand. G. Kok,
Groningen
1. Kerk
2. OpenDoors
3. Kerk
Kand. C.B. Westerink,
Nunspeet
1. Diaconie
2. Kerk
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Bovensmilde
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Ds. N. Noorlander,
Onstwedde
1. Kerk
2. Kerk
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19.00 uur
Ds. W. Roseboom,
Oudega

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Bovensmilde

Ds. J.A.A. Geerts,
Zalk

Dhr. M. van Heijningen,
Dorkwerd

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Bovensmilde

